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הקדמה

ש האם ל בין קשר י ת האם יצירתיות? לבין גי רתיו צי  בלבד? צעירים של נחלתם היא הי
מזדקן הולך שהאדם ככל האם חת הולך ו  כך הדבר אין שמא או שלו? היצירה כושר ופו
ת בין קשר ואין רתיו ל לבין יצי חתת איננה היצירה ויכולת גי הגיל? עם פו

בלת בחברה שה כלל בדרך מקו ת הגי פי טי או ת הרואה הסטרי ך בהזדקנו מבטא תהלי  ה
רידה ת י לי שא האדם של כל שר בנו פני הכו אלי. הגו טו ק טל אינ ה ננו הרוב ו מין אי א  מ

לתו כו ת המבוגר האדם של בי צירתי. להיו בל י ב מקו שו ת לח רתיו  של נחלתם היא שיצי
אין צעירים ת ו צפו ם ל קני היו מז ם. שי ם זקנים כאשר גם יצירתיי  זה יהא כיצירה, עוסקי
 תופעה בכך ורואה בסלחנות, לכך מתייחסת החברה הספרות, או המוסיקה, הציור, בתחום
בלתי חריגה ת. ו שגרתי

שה ת גי פי טי או ם זו סטרי ת ליוצרי רו ל וליצי ה מתחברת המבוגר בגי מ טיג ס ת ל  הכללי
קן כלפי החברה של ת בעזרת תלוי אדם כלל בדרך בו הרואה הז ל כה הזו ע הזו סיו  ל

רים קשה מהחברה. ולתמיכה ת לצעי ת את הזקן באדם לראו שיך מי של הדמו  ליצור שממ
שרו ולתרום לתו מכו כו החברה. למען וי
ל ה מו ש ת גי פי טו או רי ט תן זו ס ג ני צי ה ה ל ש ה גי כ פו ת ה ר מ או רו ה ש  שכו

אלי קאי, הסופר האמן, של האינטלקטו סי המו שתבח הולך ו מן. עם ומ  המבוגר היוצר הז
דע וצובר הולך רתו ונסיון, י צי ת בעלת י לה עמקו ת על המבוססת יותר גדו שלו  ובגרות ב

ע שאדם הם מגי ל אלי ת משתחרר המבוגר היוצר מבוגר. בגי ם מטרדו מיו ה היו תפנ מ  ו
א תו במלו מ ת עצ אלי טלקטו ת האינ שה להתמסרו היצירה. למע

ם״ ״בערוב הספר א היו ק מחקר הו מי בה העוסק מע ת בכתי תי ל ספרו חר, בגי  המאו
ם סופרים של ביצירותיהם רסמי ת מפו שנו ת, חייהם ב שפעה המאוחרו כי של בה הלי  ת
ת ההתבגרות ההזדקנו ת על ו סו  אלה. חשובים ומשוררים סופרים של ויצירתם עולמם תפי

ש אור זורק הספר שר העברית, הספרות של ברזל צאן מנכסי כמה על ומקורי חד  ומאפ
שובה נותן הספר כן: על יתר שלהם. אחרת קריאה פ לבעלי ניצחת ת טי או לי הסטרי שלי  ה
תי הערך את ומוכיח בי האמנו קטי ביי ת היצירות של האו תיו  ומשוררים סופרים של הספרו

מן חיים כמו ח ואחרים. יזהר ס. ראב, אסתר ביאליק, נ
צד מראה הספר ת יצירה כי תי לה ספרו שי ם, עם מב שני שרת ה ת מוע סיון בחוויו  וני

ם קה מחברה, של החיי ת מעמי שי ת ונע תי כו ת ורב יותר אי מדי יותר. מי
מתו בנוסף זה, ספר שובה לתרו ת לביקורת הח ת הספרו  מצטרף בה, ולקריאה העברי

ת מאו ת לדוג ספו ל ויוצרים יצירות של נו שיפתם המבוגר. בגי רות של בח  והיוצרים היצי
שובה תרומה יש הרחב לקהל המבוגרים שינוי ח מוי ל ת בחברה הרווח הדי  הזקנה ולהצג

ה חיים כתקופת שך המהוו ם המ ם לחיי ופוריים. מלאי

 בריק יצחק ד״ר
אשל מנכ״ל
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ולילה״ לילה ל״אלף העולם״ ״סוף בין

ה כל רי פו ם אמי של סי מי תיי ת מס שתי באח ת, מ ת הכרזו ע מלוו  המסרב ראש בני
לה אלף הרי ״זה להאמין: לילה״, לי חה היא כך העולם!״. ״סוף או אומרת, היא ו  על מו

עיו. העולם תעתו סיפה היא כך ועל ו א ״איך הסבר: מו ם ועוזבת קמה שהי  זה קטנים! ילדי
לה אלף הרי תו זוכה זה במקרה העולם!״. סוף הרי זה בזמני. שמעו לא מזה ולילה, לי  או

שתי הסיפור תרות ל חה זו יחד: גם הכו ת את המבטי שכיו  בהם, שידובר זמן כל החיים המ
ת וזו מ סיי מ ה אותם ה ה אמי ספק, אין הסיפור. קץ על ומכריז מן שכל מאמינ  שתדבר ז

ם״, ״יצא המוות, מלאך ירחק מי צו ה לעי שכח בפי שבת היא קיומה. על וי כול שהדיבור חו  י
שקט הקץ. את להרחיק ת הוא ה שתיקה המוו א אחר, מצד חטא. היא וה ת הי תכוננ  לרגע מ

שבע שמונים ממרחק אכזרית. באבחה היום את לקצור עלול החרמש שבו הקץ, ה ו תי  שנו
ת היא ש ממ צחי הפרדוקס את מ ה של הנ ת מלחמ ם, בעזרת במוו לי צד המי ת ל תכוננו  ה

הלת שה מבו ת אמונה מתוך עמו. לפגי מי עת היא עמוקה פני שוכנ ה מגונן שהדיבור מ  עלי
ש שיו, שחרזדה. על שגונן כשם ממ ח מן עכ ט הטוו מע חלט הכ ה, של מו מי א י ת הי דע  יו

ת לחיות כחו צחי הפרדוקס בנו ד כל הזה: הנ מע מספר אני עו ש תה אבל חי; אני מ  באו
מדי כלומר: העולם. סוף שזהו לספר יודע אני ־ מדבר אני שבה השפה ת ע מו עולם. י

פני שלנו הסיפור את לספר הצורך ה שלא ל הי דע מי י ה פרטיו את שי ם מלוו אד ל'  כ
שך אם מבוגר. א חייו במ מו את מבטא הו ת, ביצירה עצ תי תה לספר ינסה אמנו  באמצעו

ם סיפורו. את אמרו רבים אמני ב י מם בערו ך בתוכם ואצרו שחסכו מה כל את יו תו  מ
שה הם תחו תי ה כל כאבה רוחל, קרובתנו, בידם. שעתו  אספה היא עקרותה. כאב את חיי

ת ברזל חוטי סו פי ת רשת ו מו רכ תה מכו בנ ם כנף בני מהם ו כי ם דרו כני א. מו  להמרי
ת צמחו בחצרה שא בפינ ת הד ח ת מ ם ו ת לעצי ם עשרו ת ציפורי ת צוואר, ארוכו דו  חסי

שעת תן, כב איי ת, ד ת רזות, שמנו לו טו ם, נ ת רגליי שו תן שיצקה אחרי כנף. פרו  בבטון או
תן צבעה ם או חה עזים בצבעי הני מן אותן ו שו עד זו אצל זו במקו ת החצר את שכב  בפיו

ת אלה היו כבצעקה. פעורים ם לה. היו לא שמעולם הבנו שני  עמה עשה והגורל עברו ה
ה חסד: א כהו עיני א והי תה את ראתה ל את מתפורר בי ת ו ה עשרו תי  הרשת הרוסות, בנו

ח החוצה פורצת הטי ה עד מתקלף. ו מי ה פרקי שהתעקמו עד האחרונים, י פפה ידי  רוחל לי
ת את שתו א חדלה ולא הברזל ר ק ציפורים, לברו הן, את להחלי פי ע כנ  מקורן את לצבו

ף באדום שו כן ולנ תו רוחה. את ל
ם בן שעי ח עיניו, את עצם כאשר ברן אלפרד היה ושש ת לו את הני מו ונדם. מכחו  כ

לו כלאנג׳ ת הקפלה את המצייר מי סטיני ח הבד גבו, על הוא גם שכב הסי ראשו מעל מתו
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ולילה״ לילה ל״אלף העולם״ בין"סוף

ר והוא ריו סדרת את מציי ה ציו ם״. ״ים הנקראת האחרונ שמי ם ו רי ת הם הציו אציו רי  ו
תו על חוזרות שא או שחור־לבן. הנו מו קרא לא מעולם ברן אלפרד ב עצ א ״צייר״. ל  הו

מו את תפס ר עצ קי מציי מ ש מע או בד כאשר היי ת אי שנו ם ב שי חייו החמי שתו את ל  א
ל עת אותה האהובה. ר התחי מו עד חדל ולא לציי שלהי האחרון, יו ם שנות ב שעי  של הת

ת סדרת חייו. תו הביאה האחרונה התמונו ת אל המקור, אל או שתי  ראשית של הזורמת הת
לו הקיום תו השיבה וכאי מהתחלה... הסיפור את והתחילה הראשית אל או

דד רובין ראובן הצייר תמו עקב סיפור עם חייו כמהלך פעם לא ה  המאבק והמלאך. י
ת, על הו בה הז שי מך אל ה אל עצ מך ו קה מקו תו העסי ד. או כי מאו תו חי  שלו, העץ ב

שאים תרת את הנו עקב הכו המלאך י ה ו אמנ צירה נ ר הי עקב התנ״כי: למקו  עם שרה י
מד האחרון, בציורו רק לו. ויוכל המלאך תו הציור כן על העו ב, בבי שות שבתל־אבי  פרו

פי ת המלאך כנ או מל מ עד הצייר, פני שפניו ויעקב, החלל, את ו ת, מו  מובס קטן, אחורני
דו מי שמט ו ל. נ שקפת האמירה המכחו תן אני הבד: מן נ מי את נו  מוותר. אני בידיך, עצ
מי שרית תוכל... ע לו צייר ו שמט שמכחו דו נ מד מי ל אל אונים חסר עו  שחרזדה הסוף. מו

לה ״אלף סיפורי את לספר חדלה שלו לילה״, לי הו ו ם וז  גם אבל העולם״. ״סוף אמנ
ה: על האדם רוח יצאה הזה במאבק ש ראובן כנו. על נשאר הציור הרי העליונ  איננו האי

מה רוח אבל עוד, כולת שלו, הלחי מן ומאבקו שלו היצירה י הכן. על נשארו בז
ק זה שספר היוצרים עסו עו בהם י ל הגי פלג לגי פת ויצרו מו ת זקנתם בתקו  בהתלהבו

לה, שזכו אלו הן המאוחרות יצירותיהם דווקא פעם ולא גדולה, ת. תהודה לתהי  והתקבלו
מאס אמר כך על חסו מאן תו תיי מן בה ת שנכתב בריסט״, ״אפי לרו מיו באחרי  של י

ר אודו ה: תי טאנ ה פונ טאנ פונ לד הרי ״ ת כדי נו היו ה ל אנ ט קן... פונ שת הז ם ש רי שו  הע
מעט היו, חייו של הראשונים ם שני לקראת הכנה רק במודע, כ ם. העשורי  רק האחרוני

סיון את אט אט מזקק הוא האחרון בספרו ת על המצטבר הני ע מנ תה שיגי ת לאו שלו  ב
ת, זקנים ת ספקני ח כ ת מפו ב טו פי ו ־ ל ע ( ״ ן סט״ ״אפי לספר ההקדמה עי ת ברי לי מא  ני

מירסקי(.
ם ראשון במבט טי ת להתבונן נו רות בסלחנו ת ביצי ם מאוחרו טי מעי מ ת את ו פיו צי  ה

ך המאוחרת, ביצירה שני מבט על ספר זהו מהן. ת זו היא שדווקא אמונה מתו ע  שנוג
אטי בגרעין שקפת היוצר, רוח של הפו מ ם אחורי את פעם לא ו שמתו, של הקלעי  אשר נ
די הוסתרו שכת ההצגה על־י ם. של המתמ החיי
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המאוחרת היצירה על שני מבט מבוא:

ש מפג ת עם ב מנו ל שנוצרה זו כלומר מאוחרת, א ם אדם, בחיי מאוחר בגי  מעין מתקיי
ל עג סכמה הוגן: לא מ ת, המו ת הקושרת החברתי שו חל ת הי סי ת עם פי שו חל ת, הי  רוחני

ת ס ש מגיי פג מ ת זה ל טיו פו ת, שי שרת אשר סלחני שה קו ת חול תי מנו ל א לאבדן לגי  ו
ת הריכוז. מ ת ני ש הזו, הסלחנו ת ״הבנה״ בה שי כנ בה, מסו מעלי  או המבקר בין חוצצת ו
ם עד היצירה. לבין הקורא תה לא האחרונות לשני ת היי חסו ל התיי  הספרותי, במחקר לגי

א צי ת את להו חסת הספרו מתיי רי ה עו צני היוצר לנ לני ת בהם. המרומזים היצירה ו מ  קיי
ת ם התייחסו מד, אתניים, למאפייני ת למע  ללא שהוא הגיל, למרכיב לא אך הכותב, למיניו

די מרכיב ספק סו ק האדם. בטבע י סו תח הזקנה במדעי והולך הגובר העי  מחקרי ערוץ פו
לו בין הקשר שעניינו יחסית, חדש ר גי יצירתו. לבין האדם של המבוג

ם במחקרים ת שבין בקשר העוסקי ל אמנו או לגי מצ ם כמה נ ם אשר מרכיבי עי פי  מו
ל ״סגנון הכותרת: תחת אנר קשר ללא מאוחרת, יצירה בכל המאוחר״. הגי  קיים שלה, לז׳

כוי ם לאתר הסי בי ק עצם אלה. מרכי סו ת העי רו צי ת בי בע המאוחרו סה נו תפי  הרואה מ
חרת ביצירה ת את המאו ל בן האמן יצירת של הכותרת גו ת צוואה של במו אטי  שהוא פו

מו את רואה ר עצ שאי ת היא המאוחרת היצירה דווקא פעם לא הזה. בעולם מ תי שמעו מ  ה
האמן. בחיי ביותר

ת, של רחב במגוון יוצרים של המאוחרת ביצירתם עיון ת מעלה אמנויו מאו  רבות דוג
ם, של ם יוצרי כי רי מה את המפ סכ מו ת ה ל הכורכת החברתי ת עם גי טו ע מ ת ת ה חו  כו

ב יצרו אלה יוצרים היצירה. מיהם בערו ת י רו ת יצי בה אשר להערכה, ראויו  בפרספקטי
ת רי סטו שבו הי ת נח בו טו ת ל רו ת האמן. שביצי או תנו מזהירה זו מצי פני או ת מ שרו  האפ

חנו, ת כבני שאנ ם איננו העשרים, המאה תרבו חי  של רוחו שפת את לקרוא בעצם מצלי
ל ם אנו מכך וכתוצאה המאוחר, הגי לי ת עלו ם להיו שי צירה אדי שפה״ לי ש הזו. ב״  לנו י

ה טיי ל נ הטי ת ל ת שכחה של תווי ליו סני ל שקשור מה כל על ו ד הזה, כגי ת בניגו  לתרבויו
ת דן קודמו עי 1רוחני. ויתרון חכמה עם זקנה קשרו אשר שלנו, ל

ם הזו במאה שנערכו מחקרים ת דעה מאמצי תובעים המאוחרת, היצירה על חיובי  מן ו
מכל הקורא ת צרכן ו מנו אזין א ת לה ת ברצינו קדנו ש ת וב ע תנו ש ל ת הנפ שי אי  של ה
קן. היוצר ד ת המז מנ ל־ חרת היצירה את לקרב ע מען לב אל המאו כדי הנ ד ו מו ע  על ל

תה, חודיו קוד בפרספקטיבה שינוי לבוא צריך יי ם ובמי חסי  נמצאה לא כה עד אליה. המתיי
ם בידי ת המתייחסת מוצקה תאוריה המבקרי תחו תפ ת לה רתיו  היוצר. של חייו לאורך היצי
שתה בכך לה נע מי עוו ושיבה. זקנה עד התארכו שלו היצירה שחיי ל
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 את לחשוף מצליחות לא החיים, לטווח הנוגעות והגרונטולוגיה, ״הפסיכולוגיה
ת שני בכתובים לספרו בהקדמה כהן־שלו אומר הקמטים״, שבין המעמקים מו עת עול  ב

 כי אם הבטוחה, בדרך בוחרות ״הן האחרונות: בשנותיהם באמנים העוסק אחת, ובעונה
2מנייתם״. של דלה,

שענת העשרים, במאה הביקורתיות הגישות מרבית את המלווה זו, גישה  על נ
 והבגרות הנעורים של ובכוחם בחסינותם ביטוי לידי באה יצירתית שיכולת התפיסה,

 לגיל שהגיעו יוצרים רשימת מספקת כהן־שלו, טוען בעליל, מנוגדת גישה המוקדמת.
3האחרון. ליומם עד יצירתיותם מימוש תוך גבוה

The Crown o בספרו f Life 4 אומר,H. Munsterberg המפנה נקודת להערכתו כי 
 חדש שלב העבודה. ממעגל לפרישתו סמוך שישים, בגיל בערך מתחוללת אדם בחיי

 מוכיח הוא כאחד. והחברתי הביולוגי הפסיכולוגי, ־ מובנים בכמה וזאת בחייו אז מתחיל
 בבחינה הכותרת גולת את השיא, את להוות עשויות זו בתקופה הנוצרות היצירות כי

 או לאופנה ממחויבות השחרור האבסולוטי, החופש האמן. עבודת של רטרוספקטיבית
שלו. האמת את למצוא לאמן מאפשרים אמנותי לזרם

 את לשקף ניסיון נעשה Aging & Gender in Literature העדכני המאמרים בקובץ
 מבחינים זה בגיל המאמרים, מן חלק על־פי המאוחר. הגיל את המאפיינת המורכבות
 אצל עצמו על החוזר מאפיין הוא ניגודים צירוף צפויה. בלתי ובשמחה בייאוש בו־זמנית

5המציאות. של ואמביוולנטית אבסורדית תפיסה מאוחר בגיל התולים מבקרים, כמה
 הנושאים מכלול את בוחנת M. Gullet,6 זה, בקובץ המפרסמות החוקרות אחת

 השנים בין וספרותיים, מחקריים מקורות עיתונאות, הרפואה, בתחומי לזקנה הקשורים
 בתוך ונטועות לאזור, מאזור שונות המבוגר לגיל שהגישות טוענת, היא .1935-1910

 על הפרדוקסלית ההתבוננות את לאמץ דבר, של בסופו מציעה היא היסטוריות. תבניות
 בתקופת חיוניים מרכיבים של והירידה ההתמעטות למרות זה: בגיל היצירתיות שאלת
היצירתיות. בשימור ביטוי לידי הבאים משכנעים, אופטימיים מרכיבים גם בה יש הזקנה,

 כתיבה של מודלים שלושה A. M. Wyatt-Brown,7 מציעה זה מחקר בעקבות
מאוחרת:

ת ירידה נוכח גם היצירה במעשה בדבקות המתבטא ההמשכיות, מודל . 1  )ראה גופני
 עגנון ביאליק, של המאוחרת ביצירתם המודל בבדיקת העוסקים זה, בספר הפרקים

ראב(. אסתר של הזקנה ובשירי וחלפי,
דל .2 ת מו ת אל בחזרה המתבטא מאוחרים, בחיים ההתחיו שחזור לא הילדו  כ

בהווה. משמעותיים ולחיים בראשית לחוויית כמקור אלא בלבד, ביוגרפי־ממוארי
ת מודל .3 טיו לי  האמירה ה״תיקון״, למעשה המכוון הזקנה, בגיל צפויה הבלתי הפו

 צמח שלתוכה קבוצתית חברתית לפנורמה סיכום המשמשת המאוחרת החברתית
גרשון שלו)ראה המכלילה הפנימית, האמת את עליה אומר הוא חייו כשבסוף האמן,

[4]



המאוחרת היצירה על שני מבט

 ם׳ של ״מקדמות״ על בביקורתם ברתנא ואורציון אופנהיימר יוחאי וייס, הלל שקד,
8יזהר(.

 בן כל של התרבותית החרדה אף על כי מסתבר, המאוחרת ביצירה ההתבוננות מן
 הירידה עם מתעמתים והמשוררים הסופרים רוב והתפוררות, מוות מאנומיה, אנוש

 חייהם בתקופת הכתיבה לב. ואומץ זועף הומור של תערובת מתוך וקרבה ההולכת
 יכול אימננטי מוות של האיום אפילו כי מוכיחה שלהם, הברבור״ ״שירת המאוחרת,

תת ת זו בתקופה דווקא רבים, לגבי מחודשת. יצירתיות ולהמריץ השראה ל  מסתמנ
9החיים. לשארית שלהם הזהות את מחדש ליצור נחרץ ניסיון מעין חדשה: התחלה

10H. Cixous פני על היוצר בחיי האחרון היום או הרגע תיאור את העדיפה כי טוענת 
 את רוחה בעיני ראתה היא ספרותית. הכללה בניית או המאוחרת היצירה מאפייני הגדרת
 ״לחלום״ מסוגלת הייתה לדבריה, הפואטית. צוואתו את ונושא הסוף בפני העומד האיש

האחרון: ביומו ממש הכותב תחושת את

תיו שנכתב טקסט גדול. יוצר של האחרון הטקסט על חלמתי תמיד  בכוחו
 בפאת הסופר יושב מותו לפני האחרון ביום האחרונה. אפו בנשימת האחרונים,

 יהיה מחר לכוכבים. מבטו נושא והוא האין־סופי, באוויר נעות רגליו הארץ, כדור
 האחרון היום האחרות. המולקולות כל בתוך מולקולה - ביניהם נוסף כוכב הסופד

אותו. לחיות שיודעים לאלה יפה יום הוא
 בימים לומר עליי או הזה, המסוים ביום אדם. בחיי היפים הימים אחד זהו

 סוף להיות הולך הוא הבורא. של בעיניו העולם את רואה אדם הללו, האחרונים
 כרגע הוא הסופר העולם, קצה על בישבו העולמית. מהמיסטיקה מהסוד, חלק סוף
 המשפטים את יפיק הוא פיו, על משתלט האין־סופי שהשקט לפני אחד״. ״אף

העולם; מן פרדה משפטי אלה יהיו נשמתו. בקרקעית הנמצאים ביותר, העמוקים
 זה החיים. הו אתם, יפים כמה ותובנה. היוודעות הארה, אלא בהם, תהיה קינה לא
שם, שייאמר מה (.205-204 ׳עמ בהם)

 שעל־פיה מסוימת, קונצפציה גם מבטאת היא אבל ופיוטית, רומנטית נשמעת זו השקפה
 ברגעיו אנוש. בן של הראייה בזווית כלוא נשאר אינו החיים, את לחיות שיודע מי

 אותו, ליוותה שאולי הנצח״ ״תהילת הבורא. של בעיניו במציאות מתבונן הוא האחרונים
 זה. ברגע יותר משמעותיים אינם 11הוגו, ויקטור זאת שביטא כפי המפואר״, ״הלהט או

 ימי של המחזאות בסגנון אדם״, ״כל או כדבריה, אחד״ ״אף דבר של בסופו נשאר הוא
ביותר. העמוקה ההיוודעות האמתית, ההארה מגיעה לדעתה, אז, רק הביניים.
 שאני שככל מרגיש, ״אני :Akiro Kurosawa היפאני הכימאי אמר שבעים, בגיל

 שלי. הקולנועית בטכניקה למעשה מתבטא זה אטיות. ביתר ונע יותר רגוע אני מזדקן,
12לפניי״. הזורמות ההתרחשויות על ומביט מאחוריה נעמד המצלמה, את מציב אני
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 ממעיט בעודו הקולטת, למצלמה הבכורה את הנותן האמן, של הפסיבית ההתייצבות
ת גם כמו במתרחש מעורבותו את תבוננו ה  אלא ־ כניעה מבטאים אינם בנעשה, שלו ה

ט יכולתו בקוצר הכרה שלו  נוכח העמידה היא זה בשלב גדולתו בהתרחשויות. ל
 מונע ולא לדבריו, אטיות״, ביתר ״נע הוא ־ אין־סופי זמן תחושת מתוך המציאות

אחר. למקום להגיע צורך על־ידי
 ופרודוקטיביים. ארוכים חיים חי (Katsushika Hokusai (1849-1760 היפאני הצייר

 שלו, האישית הקריירה בחינת תוך לאחור, בהביטו ציורים. אלפים שלושת צייר הוא
אמר:

 תמונות כמה ציירתי שש. בגיל ־ לקיומו ער שנעשיתי מאז בציור מאוהב הייתי
 לפני שעשיתי דבר כל כיום, אבל חמישים. בן בהיותי ערך בעלות היו שלדעתי

 בגיל רק כלשהו. אמנותי ערך בעל או משמעות בעל לי נראה לא שבעים גיל
דגים, ציפורים, הטבע: של השונים ההיבטים את סוף סוף תפסתי ושלוש שבעים
הכול. - עשב עצים, חרקים,

 בסוד אולי, אשלוט, תשעים בגיל ורק הלאה, התפתחתי שמונים בן כשהייתי
 ייחודה את תשיג היא אבל מזוככת, עבודתי תהיה מאה לגיל בהגיעי האמנות...

 שאצייר נקודה כל אז רק ועשר. מאה לגיל כשאגיע רק חיי של הכותרת כגולת
13עצמם. בחיים וחדורה מושרית תהיה

 כאשר הייתי שאני במקום כעת נמצא צפוף ״קהל ימיו: בסוף איבסן הנריק אמר כך על
14עוד״. שם אינני אני אבל הבובות׳, ׳כית את כתבתי

המאוחר הגיל וסגנון ארנהיים רודולף

 R. Arnheim,15 בידי נעשה המאוחר הגיל סגנון בנושא ביותר ההשפעה רב המחקר
 של המוטיבציה בנושא היתר בין עוסק הוא האמנויות. של הפסיכולוגיה לאבי הנחשב

שוב מקובל לטענתו, המאוחר״. ״הסגנון של אופיו ובעניין חייו, במהלך האמן  לח
לת מגיעים שאנשים  נמצאים הם ואילך ומאז החיים, באמצע יצירתם של הכותרת לגו
 כך על מצביע הוא הפוכה: בעמדה מחזיק ארנהיים וירידה. התמעטות של בתהליך
 הישגיהם את מאוחר בגיל רק השיגו ומונה, טיציאן רמברנדט, ביניהם רבים, שאמנים

 הסובב העולם ושל חייהם של מאוחרת תובנה מהתפתחות כתוצאה ביותר, החשובים
 טוען המאוחרים, בחייהם שהשלימו מה את בנעוריהם לבצע יכולים היו לא הם אותם.

על ארנהיים, על־פי לזיקנה. הנלוות והחכמה הבגרות ליתרון אז זכו לא כי ארנהיים,

[6]



המאוחרת היצירה על שני מבט

 הגיעו מותם לפני כשנה רק ובסופם, חייהם באמצע שנעשו ציורים בין השוואה סמך
יכולתם. של ובוגר מלא למימוש וטיציאן רמברנדט

 אבל הדמויות, של פרטני ובתיאור בפעולה הצטמצמות חלה המאוחרת ביצירתם
 כוללנית. עתידית תבנית הדמויות בכל הרואה האמירה האידאי, המסר התעצם בתמורה

מל, הופך הציור שנקודת לס ת האמירה היא הכובד כ  הפעולה חיקוי ולא הכללי
הראליסטית.

 כי כוחן, את משיגות ספרות, או ציור במוסיקה, מדובר אם מאוחר, גיל של עבודות
לחיים. תהילה ושיר - הברבור שידת הן אחת ובעונה בעת

 עם יחד זה, לגיל האופייניות פנימה וההתבוננות ההתכנסות ארנהיים, לדעת
 התעצמות ״חכמה״: לקרוא שאפשר למה להוביל עשויות הקונקרטי, מן ההתעלמות

 מאוחר שגיל מכך, להתעלם אפשר אי זאת, עם השלמה. והתובנה האידאיים העומקים
 פתטי רצון מתוך חומרים וממחזרים חוזרים רכים מבוגרים יוצרים חכמה... מבטיח אינו

 מתוך המאוחר גילם את מקבלים מאוחר סגנון שפיתחו יוצרים צעירים. להישאר
ת נאלץ אדם בן ״כאשר ולעומק. לחכמה הכרחי תנאי היא זו קבלה השלמה.  לאט, ללכ

16אטית״. שבהליכה לתענוג מודע שיהיה מוטב
 משנים הם אז דווקא רבים, מזדקנים אמנים אצל ומיסוד ליציבות לציפייה בניגוד

 הממד מן מתעלמים כאשר דרכם. במהלך אותם שאפיינו המוסכמות ומן הסגנון מן כיוון
 ובלתי מזוהה בלתי להישאר המאוחר הגיל של הפוטנציאל עלול הפנימי, ההתפתחותי

 היצירה של האמתי לקולה להאזין ניתן ההתפתחותי המהלך אחרי עוקבים אם מוכר.
המאוחרת.

 וג׳וזפה מיכלאנג׳לו הוגו, ויקטור על בזקנתם: אמנים ־ בובואר דה סימון
ורדי

 בספרה למצוא ניתן בכלל, מאוחרות ובעבודות בפרט, הללו הכיוון בשינויי מדוקדק עיון
The Coming O.11 בובואר, דה סימון של f Age זקנה שבין הקשר את מדגימה היא שם 

 האחרון בשלב מעמיק ועיון יוצרים, כמה של חייהם משרע אחרי מעקב באמצעות ויצירה
החיים״. של הכותרת ״גולת להיות הופכת שהזקנה קורה לדעתה, חייהם. של

 שצפה ממה חלק ואלז׳אן ז׳אן של בדמותו בנה למשל, (,1885-1802)הוגו ויקטור
ת שעתיד שיתבגר. לו לקרו  חיים מלא הוגו היה ימיו באחרית צדק. אמנם והוא לכ

 לפני שנים כשש ,1879ב־ שהצפין בשיר בסתר, אבל עזבו, לא היצירה כוח וחיוניות,
כתב: טובה, בשיבה מותו
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הכתיבה... שולחן אל החצובה מן זז אתה - להזדקן
ומפתה. מסיתה מלחמה שלום היי והדור, מפואר להט שלום היה

עבר. הכול
 מרפסת עם קוטג׳ לוקח בורגני, להיות הופך אתה

התהום. שפת על
מ״ו( - )תרגום

 הפיתוי הקושי, עם ההדורה, ההשראה הלהט, את אחת בשורה לוכדת בשיר הפרדה
 האירוניה היא שנותר ומה עבר״, ״הכול זקנה לעת החיים. של פוסקים הבלתי שבמאכקים

ת על שמביט מי של המרירה, הדקה, ת כעל המקובלים החיים תענוגו  המעבר תחנ
התהום. אל האחרונה

 גדול נעשה אלא מזדקן, לא שאני בבירור יודע ״אני כתב: שנה מאותה במכתב
 הולך גופי לנפש! טובה הגנה איזו המוות. של התקרבותו על לי שמספר מה וזה בשנים,
 באותן הוגו כתב האירוניה למרבית 18שעווה״. מתכסית מחשבתי ומתמעט, הולך ונחבל,

 לא הגיל .Les Travailleurs de la A/erH L'homme qui Rit מצליחים: ספרים שני שנים
 האחרונים, בשיריו מופלג. גיל עד מחזות לכתיבת חזר הוא הרומנטי. דמיונו את ייבש

ת ובתמונות במילים משחק הוא בניו, ושני אשתו את שאיבד לאחר שיו ת בחופ ט חל  מו
 משהו ישנו זאת, ובכל מרשימה, הייתה תעוזתו בעברו. פעם אי מאשר יותר הרבה
מנת אבל תוססת, דואה, צעירה, שירה זוהי החרוזים. של בווירטואוזיות מכני  מסו

המוות. של בנוכחותו
 הוא המאוחרת בשירתו הנצחי. אל ההתקרבות את מבטא הוא חייו של הזה בשלב רק

עצמו: עם הטבע זיהוי כדי ער מגיע

אלוהים... הוא - הזקן המשורר ־ המשוררים גדול הוא אלוהים

ס ־ י
19כלימתך... על אלוהים של הקיא הם המרים, העשנים, המדממים, חרוזיי

מ״ו( - )תרגום

 החופש ונועז. פוטוריסטי ביטוי לידי כאן באה מטפיסית להתחברות המאוחרת הנטייה
 עוד כפוף שאינו הזקן המשורר תחושת את מבטאים המעצורים נטול התיאור המוחלט,

אסתטי. או מוסרי חוק לשום
 כבן באחריתו עצמו את רואה הוא בספריו, שברא העולם אל מתייחס הוגו כשוויקטור

 במחשבתו אבל הנצחי. אל האדם את מקרבת הזקנה גם היופי, כמו הבורא. של דמותו
 ה״סבא״ אז ורחום, חנון זקן, סבא הוא האל אם אלוה. להיות הופך עצמו הוא הזקן של

של איחוד התחולל הזקן, המאוחר, הוגו ויקטור אצל כאל. להיתפס יכול הביולוגי
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ה: תז ק אנטי מן, הענ לו ם, המג ע המאיי שפי ב, והאדם ־ למרוד אנשים על המ ל, האדי  האצי
ש הרך, ם הכותב האל, ואל הטבע אל קרבה המחפ ת לנכדיו. רגשניים מכתבי טיו לנ  אמביוו

א זו ם אחד הי ם המרכיבי סיי פו בה הטי שך, שיובהר כפי מאוחרת, לכתי  על בפרק בהמ
בי ל סגנון מרכי שירתו המאוחר, הגי זו. סברה מאשרת אכן הוגו של המאוחרת ו

לו של חייו מהלך הוא שונה אנג״ כל מן היה חייו כל (.1564-1475)מי ל הא  הזה הדגו
ה רדוף בססי או ת של ב מוו ת ה פיו סו ד האדם. ו ריו עו עו ע בנ פי שא הו ביו הנו ת כ מ  ב

ת אמו בפו תו על שם דיבר הוא שכתב. ו תלונן המתקרב, מו תו על ה דקנו על הז תו ו  היו
ה מנ ם. עם נ מתי תו ה קנ סה בז חס ני תיי ה ת אל ל מוו ת כאל ה חו ח אשר שלי ת  בפגי תפ

תו מ ש דן. שערי את נ ע ־ ת כאשר גן דו אורבינו, פניו על מ די ש עשרים אחרי ועוזרו, י חמ  ו
ת ץ קשר שנו ת, ואהבה אמי טוני ע החל הוא אפל עג תג ה ת אל ל דו. לבו בכל המוו מאו  ו

שללה מנו נ תו רק לא מ כחו ת, התמיכה גם אלא חבר, של נו סי קה הבסי  לה שזכה העמו
לו בגלל ממנו נו גי בי ר או לג) פ מו מנו צעיר היה ה תו בשנים(. מ מד ״מו קק אותי לי שתו  לה

ת, מדו שחייו כשם למוו תי לי ת״. או ד חי הוא 20לחיו שמונה עו  מכתב שכתב אחרי שנים כ
סופו זה, ונוגה. אפל היה ו

חס חייו כל לו התיי ג׳ אנ ל כ תו אל מי מנו ת כאל א ד ם. עבו הי מיו בסוף אלו ש י  הרגי
ת אה לא שהאמנו א ולא לו הבי ה לו תבי ל או ם לה לתת חדל כן ועל - ג  כבור של מקו

א בחייו. ף חשב, הו ש אילו היה שעדי מו את הקדי ת עצ ד ם לעבו הי ר כדי האלו  את להגבי
לה סיכויי או ת הג שי שת עם בבד בד שלו. האי ת תחו שיך זו ספקנו ו ליצור, המ תי שנו ב  ו

ת רונו ח א בד ה א ע ל ש חרט הוא הדף: ל שי טה את ב פיי ליו האהובה ה  זו ביותר, ע
ה ה אותה העריכה שההיסטורי דה בקנ תי מי  האחרות. הוורסיות מכל ביותר כטובה אמנו

ח בכאבים מתייסר חירש, כמעט ת. צוואתו את לעצב האמן הצלי תו ,1561ב־ הפואטי  בהיו
ם בן ת ירידה חלה לא זה אירוע לאחר גם לב. בהתקף לקה ושש, שמוני רגיי  היצירה באנ

מו בערוב להפך. אלא שלו, לו חי יו ג׳ אנ ל כ קס מי א קשה, בפרדו שהו ל כ ט ל ט  בין מי
ת רו תג ה הס ב אכז בין ו ת ל לו ע ת ת ה תי ת, ד תי מנו א ת ו א ט ב ת מ ש ה ד ת בגו בו ה ל ת ה  ו
ת. צירתי ת י לי שברובד למרו ע, היה שלו הרציונ כנ שו ת מ סה שאמנו סי ם אינם וג לכי  הו

חד, ת בי רו מ קק ל שתו ב שה מו את להקרי צ בח על ע ה מז ל פי ת ה, ה ל או הג ת ו רו למ  ו
ת על חייו בסוף שהתלונן טו מע ת שה, ה ך הוא וחול שי מ ר ה צו ת לי ביו סי טנ נ אי מו עד ב  יו
האחרח.

ט כשהוסר ה של האנדרטה מעל הלו פ ז ו רדי ג׳ ת (1901-1813)ו קאלה בחזי ס ה־  הל
אנו ל מי חין אמר ב מל ל: ה ״, שאני אומר ״זה הדגו קן... ת מזד שב למרו ת ללא שנח  פחו

מי מנכס ה, לאו טלי ת באי ת למרו ת, סערו האופרה שאולמו שואו ה הוא בת  ממורמר, זקן הי
מלל קפריזי. או ם ו אחר־כך ־ נוצרים ״החיי ם, ו ב נמסי רו ־ פי ל־ א ע ת, לל שמעו א מ  לל
ע אתה מטרה. ל מגי ת לגי שו שי ת, הת ד ואז... והמחלו בו ת?״. ואז קשה כל־כך לע 21למו
ם בין זאת, כל עם שני ־ 1884 ה תו ,1885ו ם בן בהיו ש, שבעי האופרה על עבד ושלו
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 צופים ובאו נקבצו העולם מכל ההופעות. ועל החזרות על בעצמו ניצח הוא ״אותלו״.
בלבול מבוכה של הרושם הייתה עליה העיקרית והתגובה ביצירתו, לחזות  בגין ו

בה. שהיו וההעזה החדשנות
 הכניעה לבין היצירתיים הכוחות בין המאבק כי מוכיחות, הנ״ל הדוגמאות שלוש

 על האמנותי הכוח בניצחון רבים אמנים אצל מסתיים הפיסית ולחולשה להתמעטות
22הגוף. חולשת
 אפילו הוא בובואר. השקפת לפי החיים, של סופם בהכרח אינו המאוחר הגיל כן, אם

 מיד העולם מן נעלמים רבים יצורים הגוף. של ההכרחית האקראיות את מייצג אינו
התבלות. או היחלשות של דוגמה שום בסוגם ואין המשכם, את מייצרים שהם לאחר

 זה ותהליך השנים, עם התמעטות חלה אנשים אצל - אוניברסלית אמת זוהי זאת, עם
 ביכולות הפחתה הסביבה, עם באינטראקציה שינוי עמו מביא הוא להכחשה. ניתן אינו

עצמו. המוות מן יותר ומחאה התנגדות מעוררת הזקנה גופנית. ירידה לצד הרוחניות
 אחרי רדיפה הוא חיינו של אומללה לפרודיה הזקנה את הופך שאינו היחיד הפתרון

 או לפוליטיקה התמסרות לקבוצות, או ליחידים התמסרות לקיומנו: משמעות ש!קנה סוד
23יצירתית. עבורה - לכול ומעל לחברה,
 ובשאיפה ביצירה המתבטא ומתן במשא הסביבה, עם בקשר נמצא שאדם זמן כל

 תרעומת וגם חברות, אהבה, על־ידי זאת מתמעט. ואינו מסתגר אינו הוא להתייחסות,
וחמלה.

כגאולה המאוחרת האמנות ־ אידל ליאון

Portrait O בספרו f An Artist As An Old Man אמנים, ישנם כי 24אידל, ליאון טוען 
 קודם, מוכרים היו שלא לגבהים ממריאה המאוחרת ויצירתם בזקנתם, עצמם על שהתעלו

 שהחיים יודע, זקן כאיש ״האמן היחידה. גאולתם את באמנות רואים שהם משום דווקא
 האמנות. היא לפניו העומדת היחידה ההזדמנות יותר. טובה הזדמנות שום לו יציעו לא

 ישנם עצמה. משל חיים מנעד לדעתו, לאמנות, אידל. אומר גאולתו״, היא אמנותו
 מוצארט השירה, בתחום ראמבו נצחיים. הפכו והישגיהם באבם שמתו רבים יוצרים
 של פונקציה כן, אם אינה, האיכות הפלסטית. האמנות בתחום גוך ואן המוסיקה, בתחום

 טווח לבין והתפתחותה האמנות פריסת בין קשר מתקיים זאת, עם יחד השנים. כמות
האמן. של חייו

 לעתיד הסקרנות לבאות, ״הרעב מתוך אלינו מדבר צעיר כאיש האמן של הפורטרט
 הוא זקן, כאיש האמן של הפורטרט ואילו 25ג׳יימס. הנרי זאת שהגדיר כפי להתרחש״,

שלם האלון של מפותח עבר עם בטבע, שתול ויפה, חזק עומד גיתה, של בלשונו המו
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ח. פ טו מ ת 26ו ת הסערו לו דו לה, כאב מאחור, כבר הג ת ייסורי הגדי דקנו  אינם כבר ההז
ם שי שמ נוצחו. בעצם הם שכאלה ובתור מטרה מ
מו הברק מו הסבל כ תיי צחון הס ת בני מו של ת, וב לו עצמי ם אם אפי מי ת לפע או  המצי

ם ומחסור. עוני היא לו רכים, שתילים של ביער נמצאים צעירים אמנים של הביוגרפי אי  ו
ם של הביוגרפים ם זקנים אמני ה נמצאי טורי עד בתוך וברורה, בהירה בטרי  ויפה. בוגר י

שלם אינו דבר מו מו בזני, הוא סימטרי, לא הוא הטבע. כ א בז ה הו שחק מהוו  של מ
ת. שרויו ק כך אפ ת בדיו ת נראי מנו א מאוחרת: א ה הי ע ת, שלל מצי אציו רי ה ו  איננ

ת, א זורמת סימטרי פוק לל ט, אל מתקרבת ומשטר, אי שו והנכון. הטבעי גם שהוא הפ
דל ם אי ה את מדגי ת ל דו ת היצירה של ג חר ת המאו מצעו א ת ב ק ם בדי ה תי דו  עבו

שה של המאוחרות ם שלו ם: אמני טוי לב מפורסמי ס ל רי (,1910-1828) טו ס הנ מ יי  ג׳
ם (,1916-1843) א לי ר ווי טל א ס ב ט א (.1939-1865) יי סה הו א מנ צו מ שתם ל שלו  ב

ם ם, היבטי תפי שו ם מ ת המיוחסי בד סיון בעלי היותם לעו  מנסה הוא שנים. רב יצירתי ני
ד מו ת הערכים על מהם לל ם והדרמו ת, שלב ואת החיים טווח את המלווי  ובעיקר ההזדקנו

תו מעסיקה ת או מאוחרת. גאולה כאל היצירה אל ההתייחסו
טוי נראו החיים ס ל טו מיו בסוף ל ע צריך שהאדם רותחת, כיורה י כנ הי  מהם ולצאת ל

חה כדי שך. שהרתי מ חו תי תי כו מנו א ש לא ה תו. עם נחל שיו דבק הוא זקנ פו  אחרי בחי
ת אמונה ת ובחר מטהרת נוצרי ביו טי מי ת כפתרון בפרי ך הגאולה. אל להתקרבו  כדי תו

ר כך ם חיי את העכי מצאי דו הנ תו לי צוניו תו. בקי בענו תו ת ו ף, שהאמין למרו  לא בסיגו
מד סטוקרט ע עה שבו הארי ח לא הוא זו. בתבי ת הצלי תו קרבן. להיו א צי תו את י ל בי  בגי

ם שתיים שמוני תה ו שה מדי, מאוחרת היי מע ת סמל זה היה ל ב ם לעזי הליכה החיי  עם ו
ת. תו עזבה לא ההשראה המוו מיו עד או ה הייתה היא האחרונים. י חס בסירוב מלוו  להתיי

שלמה החיים אל דין. ובקבלת בה
מם, הנרי של חייו סיפור ת ג׳יי מ ח זאת, לעו כי ם אף על כי מו ם התנאי שוני שנו ה  י

ם בין רב דמיון עו יוצרי ל שהגי פלג. לגי לסטוי מו ך הספרות אל בא טו תו לו החיים, מ אי  ו
מס תק היה ג׳יי ת את בספרות וראה מהחיים, מנו  סוחף דמיון בעל אמן היה הוא הכול. חזו

עין ת, ו ל כן ועל מתבוננ כו ש היה י לה בעוצמה החיים את להרגי  לתוכם שנסחף ממי גדו
בגופו.

לסטוי ש מן פחד טו מו על וגזר החופ ם עצ ם, חוקי ד סגפניי ס בעו מ ש שג׳יי  את חיפ
ד ממה והתעלם האסתטי החופש תי כך לו. לקרות שע לסטוי לפי  כרעה הזקנה את קיבל טו
תה שצפה ש או ה, וחרד מרא לו מפני אי מס ו ה ג׳יי דד עליו כשהיה קשה משבר חוו מו ת ה  ל

מעין עמה ה. ב ע ת שוני אף על שניהם, הפ שו שצוין, ה תם הרגי קנ ם בז מי תי מרו בל  ו
שו לא הצלחתם אף על מרוצים. ונחמה. סיפוק הרגי

ת ביצירתו מס עסק המוקדמ שאים ג׳יי פן חי הוא חברתיים. בנו בי, באו סי טנ ח, אינ  מתו
ל תו מאבקיה. בתיאור העוסק החברה, בשירות נאמן כחיי ק המאוחרת בזקנ להילחם הפסי
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המאוחרת היצירה על שני מבט

ת ולשאול ת על שאלו מעו ש ם. מ מו ביצרים נלחם לא הוא החיי לסטוי, כ  קיבל אלא טו
חייו. מעגל תוך אל אותם

ת ההצהרה תי עו מ ש מ ם הנרי של ביותר ה מ מן ג׳יי מצאה מזדקן כא תב נ מכ תב ב  שכ
ה את אליו שלח הוא אדאמם. הנרי אל שבעים בגיל ביוגרפי טו ם את וצירף שלו האו  המילי

הבאות:

ה בחיים נוכח עדיין אני ל א ה) ל א ש שאתה ה שמם מתכח ש ״חיים״(. ל ת לי י בו  תגו
שר ככל רבות ת הנני אני לכך. הוכחה הוא לך שולח שאני והספר האפ צ פל  מ

ח. אני מוזרה, מר מני מר אמן. ־ כלו ת ־ כלו טיו חל ת, ה שני ת עק שו ה רגי  שאינ
ת פ תעיי ת הן אלו לעולם. מ בו שחק שאני פעם, של זיכרונות שלי, תגו  אך בהם, מ

תענג אינני ת שצריך מה עור. עליהם מ שו שה. - להיע מין אני נע שה מא את שאע  ז
הו כי - שוב טוי ז 27חיים. של בי

תו, ההזדקנות, ת היא לדע ל ם פעו אין חיי עה. שום בה ו בה, את מייצרת היא כני שי  הח
צה מיון את ממרי שת הד מחפ ת. ו שובו שכב ת ש שכבו על כ מד האחרון מ  שהוא כך על ע

ב רוצה ם, חרוזים כמה עוד לכתו ל כבד וכשהיה מהדהדי טו תיו הכרה, נ שעו ת, ב  האחרונו
דו נעה לו הסדין על ברטט י ת שלמה באמונה מת הוא כתב. עדיין כאי  בכוחה שלו, באמנו

תו 28וביופייה. דו העולם את עזב הוא שלמה. גאולה בה, רק וכנראה בה, הייתה מבחינ  בעו
שיר. כותב

ש של קורותיו ם בעל האי טס, באטלר ויליאם הרבים, הגווני ת יי רו רטרט מציי  פו
טיפי שליטה. נתון אך אדיר, כעס של מאוחר, וכוח מאוחרת פריחה של ארכי  ב
זקנתו: על כתב ״המגדל״, המפורסם שיריו בספר ימיו, בסוף

הזו? באבסורדיות אעשה מה
זו... היא קריקטורה מטרף, לב הו לב, הו

שפל, גיל מד אליי, קשור בזוי, מו צ  מו
29לבעליו. הכלב זנב כמו

מ״ו( ־ )תרגום

תו מעבר מללו או לסטוי של ל שלמה ומעבר טו ת לה בי מס, הנרי של האקטי הו ג׳יי טוי ז  בי
ש ־ כעס של מו שי ת כדי בכעס ו שו טס, שירה. לע ד יי גו ם, בני ש לאחרי שתמ קנה ה  בז

שא. קא כנו תו דוו קנ א בז ש הו תעק א ה ת את למצו פו קי ש ת ה רו ת והבהי סטלי  של הקרי
תו דחף הכעס המחשבה. ה על להתגבר או סיג ת הנ סי ת הפי ה זריחה באמצעו ל דו  של ג
ת שבו ת. מח שו רג ט האמין הוא ו טלק אינ לי, ב על־גי לו ה מו את כשראה אפי צ ת ע מו  כד

ת מי ת: קו ופתטי
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המאוחרת היצירה על שני מבט

הוא, בכך מה של דבר זקן, איש
 כן אם אלא מוט, על מרופט מעיל

 גדול בקול ושרה מריעה נשמתו
 רפוט אדם כל של שירו את

האחרונה)שם(. בשלמתו
מ״ו( - )תרגום

 נובל פרס קבלת בשעת עצמו על שאמר מה את מוכיחה זקנתו בתקופת ייטס של יצירתו
 ואמר: למוזה, מאזין צעיר איש נראה שבו המדליה, שעל כציור התבונן הוא .1923ב־

 רומטיזם, לי ויש זקן אני עכשיו זקנה. הייתה שלי והמוזה ־ זה איש כמו נראיתי ״פעם
30להבה״. של ענן שמולידה מלאכים, נשיקת כמו נישאת היא צעירה. שלי המוזה אבל

 הוא זקן. היותו זמן כל ובתאווה בגעגועים ובכאב, בכעס בהירות, בלהבות בער ייטס
ת זו בתקופה ״שירתו בנעוריו. כך בער לא מעולם ת מצטיינ שטו  ההבעה, בפ

 שלו הליריקה את המעמידים מוחלטת, צורנית ושלמות לשוני בריכוז באובייקטיביות,
31המודרנית״. השירה בשיא

The T האחרונים בספריו ow ers The winding stair, הזקן האיש כי מוצאים אנו 
 שכבר מה על חזרה אינם האחרונים בשיריו הסמלים בנעוריו. שכתב מה כל על התעלה

שת מתייחסים הם להפך, כתב.  בדעיכה והמאבק הפתוח האוויר החופש, לתחו
 הוא רומנטיות, ומקונבנציות הספר״ מ״שפת משוחרר המאוחר סגנונו ובהתפוררות.

שפה משתמש ת. כמעט מרובדת, ב  ומין, תאווה בתיאורי חופשי נעשה הוא 32ילדותי
הבשר. לתיאורי נקייה לשון עוד מחפש ואיננו

 כמו בדיוק ופנימיים עמוקים מאבקים לעבור ייטס על היה אלה לעוצמות להגיע כדי
 מלנכוליה של שנים בילדותו. לעסוק חזר העמידה בגיל וג׳יימס. טולסטוי שעברו

 בשנות פתרון. להן נמצא שלא מילדות, ועכבות חולנית ביישנות עליו, עברו ודפרסיד.
 של בקצב עמד לא גופו זאת, עם נפשי. ואיזון שלמות ומצא אישה נשא לחייו החמישים

הגועשת. רוחו
 ומשורר אמריקאי סופר רוסי, סופר ימיהם: בערוב יוצרים שלושה כן, אם בוחן, אידל

 בא טולסטוי שונות: חברתיות הוויות לתוך צמחו אשר גדולים, אמנים שלושתם אירי.
 חדש, עולם לתוך צמח ג׳יימס הנרי הזדהות: שום בו עורר שלא פאודליסטי מעולם
 ייטס ואילו וקדמה: הומניזם של אוניברסליות תקוות ובונה הזדמנויות, שוויון המציע

 ההיסטורית החברתית הדיפרנציאציה זוהי כרוני. דמים מאבק של עולם לתוך צמח
 יש ארצותיהם, של תוצרים הם כי שאף לראות, מעניין זה רקע על דווקא אבל שלהם.
ת כמה כאמנים חייהם בסיפור מתו ת, א ת כלליו מו ת מעבר המתקיי מיו או  או לל

נולד שמהם אוניברסליים, ומצוקות רגשות באותם ניחנו כולם חברתית. להשתייכות
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 וייאוש מלנכוליות של זמן הזקנה זמן היה לכולם מופלג. בגיל גם נובלה, נוצרת או שיר
ד עלולים שהם כפי קיצוניים,  אמן. של מרקם הוא שלו הנפשי שהמרקם מי את לפקו
 בה ראו כן ועל האמנות, להם שנותנת בחופש להכרה חייהם בסוף רק הגיעו שלושתם

נפשם. לייסורי גאולה
 במובנים כי בזו, זו קשורות ויצירתיות הזדקנות אלה, יוצרים של חייהם מהלך על־פי
שכלול, למירוק ולחידוד, להבהרה דרך היא הזקנה מסוימים ם - ולמעשה ול  לסיכו
 הגשמה תחושת בלי אמנותם. את מזככים וההתגברות הסבל היצירתיות. של ותמצות

 אמנם קיים הגשמה תחושת עם טולסטוי. של סיפורו היה זה עבר. לכל המוטח זעם, ישנו
 המתחדש שבכוח, הכעס וישנו ג׳יימס. הנרי אצל כמו העשייה, את מזין הוא אבל כעס,

 הדרך, לצד מת טולסטוי ייטס. של סיפורו היה זה ההזדקנות. תהליך עם בבד בד וצומח
 ״לא מונטיין: אמר כך ועל האחרונה, לנשימתם עד כתבו האחרים שני זעמו. בידי מובס

 ״it is not the arrival, it is the journey - עצמו״ המסע אלא החשובה, היא השיבה
"33.which matters
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המאוחר הגיל סגנון

שג מו ל״ ה ע ״גי פי שון מו ת כהקצאת הדיבור בל לו בו מן ג ך ז  ארם. של חייו משרע בתו
ת סו ח תיי ה ת היא אליו ה פי טי או טר מדיי ס שרת ל מאפ ק לדובר ו מ תח ת. לה סו ח תיי ה  מ

ם שפטי מו מ תן ״הגיל גיל״, של עניין ״זה כ תיו״, את בו נו תו ע או שיגי  יוצרים הגיל״, ״כ
ת האחדה לוגי רונו מצא מי כל של כ ם בקטע שנ צת עם חייו של מסוי לו. בני קבו  גי
ם מה גם קובעת זו השקפה ת לאדם לו מתאי שו ם הפרקים מן אחד בכל לע ח הנחתכי  מטוו

ל הרי כי חייו. ל עת לכו מן ולכו מי השמש, תחת ז ש ו שט קי את שמט ל חו ם הגי  המתאי
שף רת נח קו ם לבי מי ש אף ולפע ם. לעונ שמי ה מ פיי ע היא זקן מאדם הצי כנ ם, שיי שני  ל

שלים ת. עם שי ם ההתמעטו שיבה כוח את האדם רוח מוכיחה קרובות לעתי שלה. הנ
ם לפני תיי מו הלך שנ ל עו ע, וצייר פסל ל ת שמו. אהרוני שלום רחובות, בן צנו  כבי

ה לו מצא האבות מו חצב ושם פינ דיו ב ך פסליו את י ת האבן. מתו שנו ם ב מוני ש  ה
חייו המאוחרות ת, בוקר בוקר יוצא היה ל פוי. מתחת היום מסתתר מה כלשונו, לגלו  לצי
ר שאגמו ״, אלך הזה, הפסל את ״כ למי הג כך לעו ד אבל לומר, נ ך בתום מי דיו התהלי ל  י

ם היו אי שה, אבן לו מבי א חד הו ה ו ט הי בי ה מו בה מ ד כ סה ציי א מנו צ ש היו חד  מ
בניגון בהשראה מוארות היו הן השנים, רבצו לא פניו על להרפתקה. מי. ו פני

שנה ה גם י טיי ת נ פי טי חס סטראו ל ליי ם לגי ת מסוי כויו ת. אי רתיו צי של, י שנה למ  י
ה טיי בהקת נ ת שירה בין לקשור מו ל לירי ת התקופה מורשת זוהי הנעורים. לגי טי מנ  הרו

שרה המאה שלהי של ה־ע שמונ ת ה ל תחי שרה. המאה ו שע־ע מר כך על הת ט או ס ק עוז־  י
ה מן הקסם, מן להשתחרר למשוררים ״קשה כי שלי לו שהעתיד הא הם. כו  התקופה לפני

ת טי מנ ת חייב שהמשורר הרעיון את לנו הורישה הרו שחפת, מת קיטס צעיר. למו רד מ  לו
מה וגורל בים, טבע שלי מכולרה, ביירון שלמה לבנזון יוסף מיכה של חייהם את קטע דו  ו

ל. רו בי ם קהל אבן־ג ף הקוראי מד מעדי צ הי ם־ שבצירוף האפל לקסם ל רי עו ת־נ תיו ר צי  י
ת״. 1מוו

ט כנגד ת סרטו לו בו ם ג ל של כרונולוגיי  בספרו רבינוביץ מ׳ יוצא המסורתי ואפיונם גי
לו שג כי בקבעו אדם״, של ״גי מו ל״ ה שה מצטרף ״גי מי ח ם: הקשרים ל שריי ל אפ  גי

די, ל תפקו ל חברתי, גי שי, גי ל ריגו ל הכרתי גי לוגי. וגי ל בכל ביו ת גי בחנ תו נ רו שי  של כ
דד האדם מו ת ה ם. עם ל ך החיי ת מתו קוד את מבט נ מד לא כז ע ה בספק תו פצי  של האו

ת רתיו ל, בכל יצי אי גי תנ תו ״ב רו שי ה כאמן, אדם הפרט, של שכ בה תהי ה טו  מבחינ
שית, ת ריגו 2וחברתית״. הכרתי

פי ל־ ת בספרו מנסטרברג, הוגו ע ל תרת ״גו ם״, של הכו ת ככל 3החיי חל ם שתו החיי
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ם עולה שי ם נע ם המחקרי חסי תיי ל המ חר לגי ם מאו שובי ם ח תיי מעו ש מ תר. ו  רוב ביו
ת עוסקים המחקרים ת בבעיו איו טם וחברתיות, רפו עו מי חס ו שא מתיי ת. לנו רתיו  על היצי

ת על הרווחת הדעה אף טו מע ת ת ה חו  אחר מעקב מתוך מסתבר זה, בגיל היצירתיים הכו
ת, עבודות קו רבים יוצרים כי מאוחרו ת דווקא הפי מיהם באחרי טב את י ם מי ה תי דו  עבו

תחו ואף חד, סגנון פי פייני מיו ל האו פו כמובן, אחרים, זה. לגי הם עיי תי חו  היצירתיים וכו
השנים. עם פחתו

תו, פן לכרוך אפשר אי לטענ ל שרירותי באו ה מאוחר גי ת, ורדוקצי צירתי ש אלא י  י
חה והפוכה סותרת אפשרות גם לבחון תח הוא הוכחה לשם זו. להנ ת מנ רו ת יצי  מאוחרו

אן, של צי אטלו, טי ס, סזאן מונה, רמברנדט, דונ ם כולם ומאטי ת בתחו ת האמנו טי  הפלס
)שם(.

ה השירה בתחום ת והפרוז קו ת. חלו עו מון הד אר סי בו בו ת דה־ ט ט צ  ברנסון את מ
ל אחרי כותב שאדם מה כי האומר, 4הזיקנה״, של ״בואה בספרה שים גי ט אך ערכו שי  מע

חלט מתה יותר ם שנ ם... באותם פעמיי ת של הפרובלמטיקה אל בהתייחסה עלי רתיו צי  הי
ת, היא המאוחרת, ענ תה וולטיר, סופוקלס, כי טו ר גי צאי היו הוגו, וויקטו פן יו  בכך דו

המאוחרות. שנותיהם עד שיצרו
סיון ביצירה רואה היא אחרים אצל מן להילחם רחמים מעורר ני  במקרה גם שקפא. בז

לם המבוגר האמן ביותר הטוב ע לא לעו קודה יגי הה לנ שיג שכבר ממה יותר גבו  בעבר, ה
רידה כיוון פני בכוח שהי ה הגו ת מי ת, את מ שו ה. הרג ת ע תו לד מו על הי דו, של ״ בי  הלי

ביות של היעלמותה ת האגרסי ם אלה כל ־ הביולוגי ש לכך מוליכי ע שהקשי ב ט ת י  בחרדו
ת, פניו ת גו פו ת בעיי ת״. כללי שו שך ובאדי דן את בודקת היא מחקרה בהמ חו ת של יי רו  יצי

שקלן ואת מאוחרות לי מ חד הסגו מיו 5היוצר. חיי במהלך ה
ד עצמה, בובואר גו שקפתה בני קדמת, לה ת כתבה המו ה באחרי מי ת כמה י רו צי  מהי
ת ת כמו ביותר, המוערכו ה שעניינו מאוד״, קל ״מוו חסי ם י  עם מבוגר כאדם המורכבי

ת. הנוטה אמה ת מסתבר למו ת שנראות שהנחו חלטו ת החיים באמצע מו מן את מפנו  מקו
ע לאחרות  שלה ה״אמת״ רגעי על זה בספר מתוודה עצמה היא היום. לערוב האדם בהגי
ל דווקא וכאדם כיוצרת המאוחר. בגי

היצירתיים בחיים מצבים שלושה על

פי שקפתו על־ תן 6ארנהיים רודולף של ה שה לאבחן ני ם בחיים שלבים שלו  של היצירתיי
ת האמן שתקפו ת של כה תחו תפ ת. התרבות ה המערבי

מן רואה בראשונה שלב בהכללה. העולם את הא טוי אין חייו של זה ב בהק בי  מו
ת דו ב עו ת ל מגוונו ה. של ה שונו החווי מר פרויד, של בל ם, או היי הו ארנ שלב ז של ה
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ת״. ״התחושה קייני או ה ה ת מבחינ רי סטו דן התרבות, ערש זהו הי ת עי תחו תפ ת ה תו  הד
ת האמונו הן. ו למיני
שלב שני ב ח ה ת תפ ה חוסר מ שלב ששרר ההבחנ ש הראשון ב בו תי לכי  של הדרג
ת. או מן המצי א תר ה ל. יו עי א פ ל הו כו ן י י מי חין ל ב ה ל ם בין ו ה דברי שנ ה וי טיי  נ

ה ת. של לקטגוריזצי או שלב המצי ה ״הבוגר״ השלב את ארנהיים רואה זה ב  של בהיסטורי
ת: התרבות ת המערבי חו ת תפ עי ה ת הטבע, מד תחו תפ ת ה מסעו ם ה לויי הגי ת ו חו ת תפ ה  ו

ת חיד. ההתייחסו לי
שי השלב שלי שתרע ה ה מ ת מבחינ רי סטו ת הי פ קו ת ה ואילך. הרנסנס מ מד א זו, בע  הו

ת אפשר אומר, הו ם את לז מי מפטו ב העניין הזקנה: של הסי ם בטי ל  אנשים מגרה אינו העו
צירת ה. לי מעניין אינטראקצי דן אותם ה שיבה הוא זה בעי ת ח בוננ ת מ ת־ ק ת  מה אל מנו
שיו. לכאן שמעבר עכ ת ו מונו ת ם של ה סטי מפרסיוני ת האי שקפו סה מ  להם אין זו. תפי
אותו. עוזבים הם כן ועל בקיים אינטרס

ת, רו מי הצבע הקונטורים, הסטרוקטו  תוצאה זוהי העניין. ממין אינם הראליסטי המקו
ת של שקפ ם ה שלבים את עברה אשר מאוחרת, עול ם ה שוניי  הצורות את הנ״ל, הרא

ת, צוניו שת היא ועתה החי ת. את מחפ המהו
תאפיין הזה השלב ת בתרבות מ ם. מהייררכיה במעבר המערבי שנו אם לתיאו ארגון, י

צאה הוא ס של תו צנזו שמעת, של ולא - שווים בין קונ פה מ ת הכפו קדי או לעקרונו  למו
ת הסיבה זו כוח. ח מי צ ה ל ת, בתקופה דמוקרטי מנים מאשר יותר הנוכחי  זוהי, אחרים. בז

בן ת הבוגרת הצורה החברתי, במו מ חכ תו מ ה ת הקהילה של ביותר ו תי ת, התרבו  המערבי
די המביאה טוי לי ת חכמת את בי שרדו ה ההי ל דו תו ביותר. הג שוו ת את בה ע מ ש מ  ה

ת רלי קטו שה, הסטרו ת הנוק מ ש, לעו ת החופ טיו לנ ביוו מ א ש ה שטו ת, וט לו בו ד הג מי ע  מ
ל זה ארנהיים ת יצירה זה מו ת התקופה מן צרפתי סטי צי ל 7רסין, של ״פדרה״ - הקלסי  מו

ת יצירה שרה, המאה מן צרפתי שע־ע 8פלובר. של בובארי״ ״מאדאם הת
ם ה הוא הציור בתחו שוו שא על הציורים שני את מ בד״ ״הבן נו  רמברנדט, שצייר האו

מיו באמצע האחד שני (1636)י תו וה קנ ד (.1668)בז מן הראשון שהציור בעו א ט נ קס ט  ל
ט המאוחר הציור הרי ט״ו, פרק בלוקאס ת את מבלי ם מורכבו  הבן לבין האב בין היחסי

תה. השב חר בציור רק הבי ע המאו פי ס, רחמים של אור מו שניהם ופיו  ־ והבן האב - ו
ה זה צמודים ם לז 9העוין. העולם מן ומופרדי
ר הוא ת ציורי את גם מזכי ליו ה, של הלי ה מונ מ ר כדוג ע אשר בוגר לציו שפי  על ה
ת רו רי של דו ם. אבסטרקט ציי קני ם אמרי רי ען אלה, בציו ם, טו עדר ניכר ארנהיי  הי

ת שאיו שא המובהקת. הנו ע הנו מ ט ת בתוך נ רו ת, טקסטו שו שט המעניין מטו  שעל הוא, ו
שינוי אף ם נשארו בצורה, הרדיקלי ה ת בעינ ה. של והעושר המלאו 10החווי

מחת כן, אם המאוחרת, היצירה שרי במרחב צו מגוון האפ ם האמן, של ביותר ה שו  מ
ה הוא זה שמרחב לד סיון צירוף של תו מר הקונקרטי, הני עם הטבע, מן שבא מה כל כלו
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ת ראייתה קפי חדת ההי מיו שג זהו האמן. עין של ה טלי הי א כאשר האדם רוח של טו  הי
מים מאריכה  אחרי שבאו צעירים ציירים של שדורות טבעי אלא זה אין הזקנה. תוך אל י

שפעו מונה הו עו לא ממנו, ו ת הגי מק לדרג שיג שהוא העו בזקנתו. ה
ת לסכם כדי בוננו ת ת זו ה מנו א חרת ב ט היוצר, בחיי מאו ט צ ם מ היי ס את ארנ  הנ
ת באמצע אשר ריכטר, ם שנו שמוני ב שלו ה ריו על הגי מן של ציו ל הא ר ליונ  פיינינג
ם שי אלה: במילי שא. שם נשאר ״בקו ת נו פו שקי חדת ב מיו ה של ה צי מפוזי ה לא הקו שנ  מ

ת או אנייה או אוקיינוס, או שמים שם היו אם יותר ת. דמו שי  של החכמה מדברת כאן אנו
ביו מזדקן, אמן ם עולם שלג ת שלו. ההסוואה את איבד העצמי לם מעבר ההתבוננו  זה, לעו

מקיו העיון תו ובגבהיו, בעו מיו תן לו, שמעל ובמה בפני ת, את ליצירה נ  הנירוואנה, האחדו
צירתי קץ׳ ה׳איז שך שאליו הי  הגבול על קול ללא פעמון צליל זהו ומעולם. מאז האמן נמ

ת בין לת זוהי אין, לבין היו כו ט הזו, בספרה מבע לתת אדם של י מע ה הכ א ר ת״) הי  אלו
(.6 הערה

ת תו בעקבו קפ ש ם של ה תן, ארנהיי חלק כן, אם ני מן של חייו את ל ה הא ש שלו  ל
ת שלבים: ל קופת בתחי רתו ת ע יצי ר היוצר מצי תו פרות את הצעי ד ם לקהל עבו עני מ  נ

מי, ע שאינו אנוני ד ליו יו ת עורך הוא זו בתקופה דבר. ע ת, היכרו שוני עין רא ת מ  הצג
פני מרכולתו קורת, הקהל ל הבי מצפה ו ת. ו קבלו ת ה ה ל פ קו ת א זו ב תון הו ן נ י די  ע

ת שפעו תיה עם מזדהה קודמת, מסורת של לה נגדה. להתמרד מנסה או ־ עקרונו
ש ת י או שלב לר ה ב ה ז פ קו מן שבה ת א ס ה פ ם את תו ל ת העו לו ל כ ה ת. ב  רחבו

ת האפשרויות מגוונו סיון של ה שי ני רות אינן עדיין אנו אינן לו נהי ת ו בדו  בהכרתו. מעו
שה שנה למע ה זו בתקופה י ד הבחנ רפלת מאו הו ה״אחר״. לבין ה״אני״ בין מעו  מצב ז

ך עולם שבו נפשי מ א פן נפרד אינו שביוצר ה״ חלט באו שלו. ה״אני״ מעולם מו
ם, באמצע ה, בתקופה החיי שניי פי שבה זו ה ל־ ם ע ת ארנהיי ש תגב ה מ טיי ון הנ מי  ל

ה, צי ריז לקטגו א ו כל רטה״ בתוך היוצר נ אנד ת ה״ טי א פו  קוראיו, מבקריו, לו שבנו ה
מעניו. א נ ם הוכתר הו ך בתארי שוי צה. ו תנו לקבו ם בו ני מני א שאין סי רב הו  מעו

שפעת זו בתקופה בהגדרתם. שיך הצורך מן יצירתו מו מד את ולבסס להמ ע מ  לו. שזכה ה
ל הוא מו של ה״אנדרטה״ את ולבסס לטפח עלו ת. שתתאבן כך, כדי עד עצ  אין אם סופי

מוי ח ינסה לו, נראה הדי תו לנג ע או שקי ת הרבה זו במחאה וי חו ש. כו פי נפ ל־ ם ע  ארנהיי
ת ענו ת או כהד הזו, ההי דו תנג תו, כה רמת להתקבלו ה לא שלו יצירה ששום לכך גו  תהי

ה. משוחררת תי הו אולי מקודמו 11 זו. בתקופה מצוקתו סוד ז
שי, במצב ל ארנהיים בפי נקרא אשר השלי מעניו. דבר חייב האמן אין מאוחר״, ״גי לנ

א זה במצב עצמו. את להוכיח בצורך או תהילה בבקשת לכוד אינו הוא  קטן חלק לוקח הו
ת יותר לו ת בפעי ת חברתי קהילתי ת אותו, שמכוון מה וזה ו שג ארנהיים, לדע  משוחרר להי

ש ומרשים. ת שלו ת ארנהיים, אותן שרואה כפי האלה, העונו שו שמ סיון רקע מ פיין לני  לא
ל היצירה את ת מבחינה מאוחר בגי טי מ ת. ת צובי עי ו
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חה שנו ההנ חר סגנון שי ת מאו בע ת נו תבוננו ה ה בעניין מ מן של האינטראקצי  עם א
בתו. הי סבי ה זו ס פי ת, ת רתי קו ת בי ס ח תיי מ שרע אל ש ם מ תון כאל החיי ש נ  בו שי

ת ת הצטברו תחו תפ ה ש מי גם כאחד. ו ת זקנה שמרגי פו עיי ריו ו ש מי וגם בנעו  את שמרגי
ל צעיר עצמו ם אינם מבוגר בגי ק יכולי ה. של כוחה את למחו הכרונולוגי

שי, המצב שלי ק ה ת מנו ת ה בו חוי מ ת, מ צוני שוי חי ח ע ש להצמי טי, חופ  שבו אבסולו
אין מי זוכה שאינו להפסיד״ מה לו ש״ ת בונה ו ד. תכניו ם והעבר ההווה לעתי  את זה מזיני

ם והם זה שוחררי ה, מ תני מר מה מצא אם הנצח: אל מקריצה כלו לה, האמן י  או, תהי
פין, ש גרעין כנראה, וזהו, כך, על ידע לא כבר הוא ־ יידחה אם לחלו 12היצירה. חופ
ך תו לה הללו במחקרים עיון מ ה היצירה רוח כי עו תי כויו אי ת אינן ו חתו מן. עם פו  הז

ש המאוחרת ביצירתם רואים היוצרים שרוב מסתבר מו ת מי תמצי אטי המסר ו  שלהם, הפו
ת אם טו באמצעו שו כו פי כו ת וזי ת ואם חייו במהלך היוצר את שליוו מפניו לויו באמצעו  גי

לו שכלו להם. הנכון הטון של ו
ם מגוון ד, כה עד הוזכרו אשר האמני ם מעי שאי ם המרכזיים שהנו קי  היוצר את המעסי
ם הם המבוגר טיי מננ ת אי בד לו, לעו אין גי ה הבדל ו ם באיז ה תחו באיז  ייצור; סגנון ו

ם שאי ל הקשורים הנו ת בגי ת ובהתבוננו בי ת את חוצים פרספקטי לו בו ם הז׳אנר, ג די מעי  ו
ת על מ צ שפעתם עו תו את בהכרח מאבד אינו המזדקן האמן המזדקן. היוצר על ה  חיוניו

ת בגלל שו חל ף. הי ת הגו ם הצורך מן ההתרחקו מו את להתאי ת, עצ פיו ה לצי ע די  שאין הי
ת כבר שמעו ת, מ שגיו ת המבוגר היוצר את משחררות להי הו מפניו  בעיקר בעבר. שעכבו

די בא טוי לי ת אל - במקור שהיה מה אל להתקרב הצורך בי מו  היצירה, קרקע ההורים, ד
ת ת. מראו שתי מו סופר הת ס כ ס״ עוז עמו תו בני את ״מכנ ח שפ ם מ רפיי ביוג טו או  ־ ה
ם החיים תו בספרו ־ והמתי ם״ ״או או בשנה רק הי שים. לו שמל פי וזהו, שי ל־ תו, ע  עדו
13עצמו. אל ביותר הקרוב הספר

ל סגנון תיו את מקבל המאוחר הגי תון מן איכויו ת של הכרונולוגי הנ בה בניי  פרספקטי
שרע מרבית ת מן אדם, של חייו למ ת הספקנו חלחל מ תודעה אל ה  של זה בקטע בעיקר ה
ם מן ובעיקר החיים עי הנחלים. שלקחו מה אל הגעגו
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(Old-Age-Style) המאוחר״ הגיל ״סגנון מודל

שלו של מחקריהם על נשען שלהלן המודל  אוקונר (,Cohen-Shalev, 1989)כהן־
(1979 ,O'Connor,) ארנהיים (1986 ,Arnheim) וחזן(1996 ,Hazan.) המחקרים שלושת 

 של פסיכולוגיה הם המחקר כשתחומי ויצירה גיל בין של בקשר עוסקים הראשונים
הסוציולוגי־הלשוני. בתחום הנושא אל מתייחס הרביעי המחקר וגרונטולוגיה. האמנויות
ק יהיה ניתן באמצעותה אשר נושאים, של קומבינציה להציע ינסה זה מודל  לבדו

 הן יוצר של חייו משרע על מיקומן מכוח אם ולברר מאוחרות, ספרותיות יצירות
אחרים. אמנות מתחומי המוכרים אחידים, אפיונים מקבלות

 הטקסט בתוכני מתממשים אשר נושאים, שלושה של מערכת מציג המודל
ת, ־ המאוחר תקו ת הינ כיו ר ע ־ ה דו ע תנו ה, ו מ  הנ״ל במחקרים הובחנו אשר פני

הבמה. ולאמנות הקולנוע לאמנות פלסטית, לאמנות בהתייחסות
ת  מהסביבה המבוגר היוצר של נסיגה מעין הסתגרות, היא ־ (Withdrawal)הינתקו
 בד חברתית. והסתגרות בדירות בתיאורי בטקסט מתממשת היא העכשווית. ומהמציאות

 המציאות. של קוסמית ובראייה מטפיסיות במחשבות מתאפיינת היא בבד
ל חזיונות, כמו נושאים  לחזור עשויים ומהלכם השמים גרמי בריאה, נשמות, גלגו

ביצירות.
ת  ולעתים דואלי באופן תופסת אשר נפשית, עמדה היא ־ (Ambivalence)דו־ערכיו

 מקובלות, ובנורמות במסורות ספק בהטלת מתאפיינת היא המציאות. את אבסורדי אף
 לו, שקדם למה מחויבות מהיעדר ניזון אשר מוחלט, לחופש היוצר מגיע מזה וכתוצאה

ה מ אחריו. שיבוא ל
עה  של מאוחרת רטרוספקטיבית התבוננות היא ־ (inward Motion) פנימה תנו

 המיוחד האישי־הנפשי בממד עיסוק כדי תוך שלו, הביוגרפיה אל ראשיתו, אל היוצר
 שיבה יהיו זו כותרת תחת יופיעו אשר הנושאים אדם. בחיי ספציפית כעונה לזקנה

 השלמה תופיע ולפרקים החיים מן ופרדה קינה של נימה הזקנה, של כהשתקפות לילדות,
הקץ. בשאלת עניין וחוסר מפויסת

ע, המתאפיינת כתיבה בצורת להופיע עשויים הללו התכנים טו טייה בקי  בנ
1והמטפיסית. הליטרלית הלשון בסמיכות ובעיקר לווריאציות,

 ההינתקות, פרדוקס: של במצב מרכיביו את מעמיד המאוחר״ הגיל ״סגנון מורל
 מן מרוחקות עליונות, ספרות אל שמעבר, מה אל המראה כעין היא השונות, בצורותיה

העבר אל בהתבוננות בהתכנסות, כרוכה היא במהופך. זורמת פנימה הנפש תנועת הגוף.
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המאוחר" הגיל ״סגנון מודל

אלי, דו דיווי אל האינ מו ו שו ם על רי ם זו זרימה בהווה. החיי ם, בכיווני פכי צרת מהו  מיי
ת טיו לנ שת קיומי, כמצב אמביוו ת תחו ת. מסורות ושבירת ספקנו מוצקו

לת זאת, עם כו ת הי ך השלמה, מתוך בפרדוקס לחיו ת מתו  החיים משרע על התבוננו
בי, באורח ת רטרוספקטי תנ צר נו ר ליו שת המבוג  באחד כך שיעור. לה שאין שחרור תחו

ס, דן של המאוחרים משיריו ״נצוח״: פגי
ע הגי מני ״ ת ז לו ע שך אני הנני. לבמה. ל שיכה כוח על גובר שפתי, את נו  של המ

ט. את ומרים הארץ כדור שרבי ת ה מ מ ה. ד פי פני צי שתרעת ל ת במה מ קנ  עד מכל מרו
ה. קצה פי. איזה איש. כאן אין מעמקי ם לרוח רומז אני יו א הפרצי ת והי שמע  מיד: לי נ

שיפת חה, נ 2פרסטו!״. ראשון, פרק פתי
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מאוחרות יצירות ־ חלפי וא׳ עגנון ש״י ביאליק, ח״נ

ת ביצירות עגנון חלפי ביאליק, של מאוחרו ם ו עי פי ם מו שאי ם, נו מי ם אשר מסוי חסי  מיו
רי הנבחר הז׳אנר יהיה מאוחרת, ליצירה תו עצם יהיה. אשר היוצר על־י מצאו  יוצר של הי

שי בגיל שלי חזיר ה תו י שא או תו לנו לדו מה, י ת הקדו תבוננו ה ת ל תו בסובב ספקני  או
שת ת התרחקות ולתחו הינתקו ע כפי העולם, מן ו פי במודל. שמו

ביאליק ח״נ ־ ״אבי״

ק ח״נ של ״אבי״ השיר אלי ת״, ״שירי מחזור מתוך 1בי תמו ה ,1934ב־ נכתב אשר י שנ  כ
רת לפני ם המשורר, פטי ם שני מדגי ם אפיוני עי פי מו ת חזרה במודל: ה פ קו ת ת ל דו ל  הי

ת שתקפו מיו, בערוב המחבר של מצבו של כה ש י פ החו טל ו ת זה במחזור שנ צ רי  לפ
ת קונבנציות ביו צו 2עצמו. שלו עי

שרה ש־ע שונות השורות ש מו, קודם ספורות שנים נכתבו זה בשיר הרא  כשיר לפרסו
שא קצר, עצמאי עו אלה שורות חיי״. אורח היה ״מוזר השם: את שנ פי  ולא 3ב״כנסת״, הו

הן צוין בי ד דבר לג עי מ ה. חלק שהן ה מ א ר מפו שי תו פורסם ה מו של ם״ ב אזניי מ  4ב״
ח והמשורר ל הצלי תו לכלו ת או בל בהכנו ם ליו שי שי סח הוא תרצ״ג נוסח שלו. ה  הנו

ד, הנמצא המקורי, אין בכתב־י ת כל ו  נכתב זה ששיר ההנחה את הסותרות אחרות עדויו
תו סמוך ר המשורר. של לפטי

שאי רב דמיון תן ״אבי״ השיר לנו א ני ר למצו י ש ם ב ד ק ו ק של מ אלי  מלב ״אוי בי
ת״. קע ך 5בו את מתו שוו תן השירים שני ה ד ני מו ע ת על ל שפע פייני ה א ל מ חר הגי  המאו

ת רק ב״כנסת״ הודפס בוקעת״ מלב ״אוי השיר המאוחרת. היצירה על שנ  אחרי תרצ״ח, ב
מצא ד שנ ב־י ת בון. מן בכ ם העיז פי רו ם הצי שוניי ם אשר הל עי פי ט בצורה מו מע  זהה כ

חה שימש אשר חיי״, אורח היה ״מוזר ובשיר בוקעת״ מלב ״אוי הקצר בשיר  ל״אבי״, פתי
שו שלהלן: בהדפסה יודג

 אחת אנחה עוד בוקעת מלב אוי
שכי על אות על עולם מח שו נצח. מ

ט כמדקרות רקב חיי זכר  מח
ע פג ת י רצח. ובלבבי ־ לבי מכו
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מאוחרות יצירות - חלפי וא׳ עגנון ש״י ביאליק, ח׳׳נ

ד על אזכור מד דרך י ת עו  מרזח בי
ד מו ל רי ג מה ובבית וערי  פני

ת מ הו ם מ אי ר, סבו א חדרי תמי ולח, קי
ת משקה, כולו אוויר לו ש ז המה... אנו

לחן אזכור אל, שו שוכת מוקף מגו  קנים, מ
ת, ם, חביו קי הודי צל בקבו  זעף, י

די צל הו שה אב מוזג, י מי ח ם, ל  בני
שה כהה, פשתה כולו ויעף. דל נוק

ה אזכור ל ספר איז דו ח ג תו פ  ו
ח היה ד מונ מי שולחנו, על שמה ת
ת בין הלו ם מצ אי ש סבו  רוח חיי ביק
תוך שם מעיינו. כל בו שם הספר, ב

שתקעו מו שמה וכה תו כ  סרה, ענו
 בבותיו; שתי אורו התרחבה מצחו

 קרא, מראהו כל אני! מוזג לא לא,
ם(. כל אמרו ־ נוצרתי! לכך לא ש תיו) מו עצ

אה חיי אורח היה מוזר  נתיבתם, ופלי
מאה הטהרה שערי בין עו והטו תם נ  יחד, מעגלו

ש ש התפל שגב בחול הקוד הנ תעב ו  התבוסס. בנ
ת רי במער ת אדם חזי א מ טו ב ת ו  מרזח, בי

אדי סך ב ם נ לי גו לי פי בערפי  תועבה, קטורת ו
ם ספר גבי על מזג, חביות מאחורי לי גווי ב- הו  צ

ת אבי, ראש עלי נגלה ל לגו ש גו  מעונה, קדו
ה מעל כערופה  עשן, בענני צפה כתפי

ם ם פני ם מצער דוויי ניי עי ת ו לגו  דם: זו
תי דומם מד עיני ברכיו בין ע ת ו שפתיו, תלויו  ב

ם המו ב שיכורי אים מסבי  בקיאם, ספקו וסבו
ת צו ם מפל פי ם פרצו אלחי רמת נ שון וז ם ל קוצי  שי

עוו ם נ תלי ע, הכ מו ש ת מ חלונו פו ה הם, ח  פני
לד אזן לבדה, אזני אל רק מאה, לא י  מטו
ש חרש ויפכה נזל ם לח  טהורות, שפתיי

ש לה תורה לח תפי חיים אלוהים ודברי ו
סד( ׳עמ תשכ״ה, תרצ״ח: ־ כתבי כל )ביאליק,

מ״ו( ־ שלי )ההדגשות
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מאוחרות יצירות - חלפי וא׳ עגנון ש״י ביאליק, ח״נ

ם המוקדם בשיר ם מונחי טי בו ת: כרשימה האטרי ת, מרזח, בית רקב, חיי קטלוגי  חביו
הודי ל ספר מוזג, י ח. גדו לה המתקשרת כאינפורמציה שזורים אלה כל ופתו מי  ״אזכור״. ל

כח אינו הדובר עד אלא בשיר נו ת מ ע, כ ד ל־יו תאר כו מן ממרחק המ טי את הז  פר
תיו. כרונו פה אף על זי חפי ת ה ט עין הבול ת )ראה ל שו ף הדג מרי בין הטקסט( בגו  חו

אות שני המצי רו שונה השירים, ב חר שי ק של המאו אלי ת בי לי כ ר מן שינוי ת שי  ה
ת ניכרת זה בשיר המוקדם. שפע ל סגנון ה המאוחר. הגי
ת אל חוזר המאוחר השיר ה לא הילדו ה מקפת: כהוויה אלא כאילוסטרצי אר ההוו  מתו
ת העבר. באמצעות לד של הנוכחו עה והאב הי פי ל זה בשיר מו מעג ה כ  במרכז אחד. הווי

ע שור השיר גי א - האב שהוא כוח, י לו הבן, והו ת שגי בה בע ל בוגר הכתי  האב. מגי
שתו ש הדור עם מאבקיו רקע על בהווה תחו א עבריים, יוצרים של החד שה הי  של תחו

ת יום ״יום ם, עלו שלך יום יום לגרדו ב הו ת״ לגו מרי )שם(. אריו ת, חו או מצי  אשר ה
ם המוקדם, בשיר היגד בלשון הצטברו עי חה מופי שון ״אבי״ לשיר בפתי ת, בל בי רטי  פיגו

מה מבטו נקודת דרך מי ת לד של לכאורה ה ת כאחד. ומבוגר י שתקפו ה ה רפי ההוו  הביוג
רר של שו ם המ ד א מצא כ ף הנ א חייו, בסו ץ הי מאי ד ה בו עי ש ל ה: החד שונ שיר וה  ב

שנה המוקדם ת, מסירת י שביע שלא מתעד, בטון עובדו  לכך גרם ואף המשורר רצון את ה
ה גנ ר. את שי שי ר ה שי חר ב תן המאו טוי ני תו בי ק מצו ת דרך האב של ל בוננו ת ה  ה

ת הבן: במצוקת כו ת שלו הראשונה והשורה השיר של שמו סמי רו  הזה. הקשר את מסגי
פי ל־ ק השיר אמור הכותרת ע שפט אך באב, לעסו חה מ ר הבן: על מדבר הפתי ה ״מוז  הי
ה דר! אורח א פלי ה ו ש הדג ה ״) ם... ת ב תי מ״ו(. ־ שלי נ

תה גם ת כתב גי מיו באחרי תו על י לדו ל עד חייו ועל י  - ״מחיי ספרו ושש. עשרים גי
ט ת״ פיו או מצי ת מובהקת חזרה הוא 6ו לדו ה לי ת כאשר מאוחרת, באינטרפרטצי דו  ״אפיזו

ת, של או ת מצי מויו ת ד בו שאו ץ מן ה תי החו כו ספרו בדיון הפ מד ל עו ח ה ״. מכו מו  7עצ
מד בדיון ח העו מו מכו ק אצל קיים עצ אלי ת בתיאור בי  ״זוהר״. בשיר הילדו

ת המתייחס בהיגד, פותח זה שיר לדו ת לי שונו לד של ול המשורר: ־ הי

תי ״בעצם חידי ילדו תי י  הצג
מי ואשאף ממה סתרים כל־י  וד
פו רו עולם של מגו  ערגתי אל־או

תיו בל מה דבר 8המה״. בי כיין ידע

לו השיר ס כו ח תיי שך מ ת בהמ בניי ה ל ת. ביוגרפי אטי לד פו ש הי חפ מ ם ה אי חבו א מ  הו
עבד המוסבר הביוגרפי הגרעין די בדי ך את המפרש המבוגר, על־י תו תהלי ח תו צמי כ חני  ו

ת. אטי מנו שונה ״אבי״ השיר הפו  האמן. במשורר ולא האדם במשורר עוסק שהוא בכך מ
שנו כאן גם מיון י מד ד ח העו מו, מכו לו אבל עצ ה. הדובר של קו ה אינו הוא שונ  בונ

ה ת ביוגרפי לי אלא אמן, של מובחנ או ע) ג כאדם. שלו בביוגרפיה בחייו( לראשונה נו
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ה סוגי שני בין ההפרדה ק של דבריו מתוך מוסברת אלו ביוגרפי אלי  אשר עצמו, בי
ל עד חר גי ס סירב מאו ח תיי ה ריו רק חייו. סיפור אל ל שי ם, ב  שירי בסדרת האחרוני

ת את מתקן העבר, מן נפרד הוא ״יתמות״, ל ה עוו מו של עלבונ  הפרדתו על וסולח א
ת״. ״פרדה״ בשירים מחיקה כן 9ו״אלמנו מו־ ה את יוצר הוא אלה בשירים רק כ לוגי  האנ

תיו אביו סבל בין ם כל כמבוגר. לסבלו ם המרכיבי עו לא הללו הביוגרפיי פי פני הו  כן ל
רתו צי פן בי או ש. כה ב ה כאשר מפור ע פי ה הו ב ת על תגו מנו מו אל שירתי״, בשיר א  ״

עה למשל, פי ה הו ת מע אעלע, שלו. בשירה הכאב כמקור ד א ״ו  10אנחתה״. בעצמי ותבו
ת כלומר חסו תו ההתיי לדו עה לי פי ם בשירים מו ה כמתן מוקדמי מצי טי ה לגי מ  ולכאב לעג

ת המהווים שתי לשיריו. ת
ת״ בשירי מו ת ת ״י סו ח תיי ה ת אל ה לדו שוחררת הי ה מ מד ע  על המדבר אמן של מ

תו. כו ומהעולם הוריו, מזיכרון הנפרד בוגר, בן זהו אמנו צמח. שלתו

ה ״אמי, רוחמה! ולא נוחמה לא סוערה, עני
חי בצדעי שיבה זרקה ראי, מצ רגל ו שורטט, מסו ומ
אלמד מנעורי הכלמתי רבת ח ו רבת, לסלו

ך חרפת אך קד עודה ומרודייך עוניי בעצמי כמו
שות 11כפרה״. אוכל לא מ״ו( - שלי )ההדג

פי ״אבי״, השיר ל, שהוזכר כ פי אמור לעי ל־ תח הוא אך האב, על לדבר כותרתו ע  נפ
לי אל בהתייחסות עג ך הכותב. של חייו מ ת מתו מד הילד, של הראייה זווי  ברכי בין העו

לט אביו קו ם ״רחש את ו שפתיי ת״, ה רת הטהורו ת מצטיי מונ ת ת או מצי  זו אין כולה. ה
ת רשימה ם אביזרים של קטלוגי ראה זירת את הממלאי ם)  בוקעת״(, מלב ״אוי השיר החיי

טי שחזור אלא ת של פיו לד, חוויי קולט י רדי הקיום את ה ת אביו של האבסו מצעו א  ב
גופו. באמצעות חושיו,

ק כשבנה אלי ה את חייו במהלך בי ת הביוגרפי בחנ מוי לו בנה כיוצר, שלו המו  של די
לד מו ובודד, תמהוני מוזר, י שאל ״ואם בשיר כ המלאך״: י

ילד, שם שיחק בדד קיץ יום ״ובצהריי
ד רך חי וחולם... וי

12מלאכי״. הילד, הוא ואני

ת גם מו לד ר ח״ הי מה 13ב״ספי אי ת א זו. להערכה מ לד הו ת כצורת הרואה הי  ״ף אל האו
ם וזוג אסל סה דליי מנ ב ו ת הקיר. את לחלו מונ לד ת ת הי מ א בד תו ע ת את בדי מו  ד

ד המשורר תי ח הע תו ממנו. לצמו לדו ההווה. את ויסביר יצדיק שהעבר כך, מעוצבת י
ש כאשר ק נתבק אלי די 1903ב־ בי ל־י ב קלויזנר יוסף ע תיו, את לכתו ה תולדו  כי ענ

תו ע ת ״מקום אין לד ה בספרו ת סתם, לביוגרפי לי קו טו ת, פרו רטי ה אלא ופספו לביוגרפי
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תו. הרוח של התפתחו הי ו ת, יותר הקרובה חכמה עצמה. בפני חכמה חו אי לאמנו ד בוו  ו
ם ידוע ש יונקים והגורל הרוח שלפעמי שני אחד באי ם שורשים מ  גדל זה ־ מזה זה נבדלי

״. גדל וזה לעצמו שובתו אמר וכן 14לעצמו ת כאן ״עד לקלויזנר: בת לו תי הנג לדו תו  שב
ת לו - והנסתרו תי שהן אי תיו עיקר לדע לדו שונו הן הרי ־ אדם כל של תו  הלב, של מכב

חין ואין שי שם(. מ בהם״)
ת והנה ו באחרי מי ץ י חל שהו נ ך מ תו שונו מ מה הלב של כב קו מ ה של ו רפי  הביוג
ה ־ האחרת ש של הביוגרפי האמן. של הביוגרפיה מקום את תפס האי

קונבנציות פריצת תוך נושא על וריאציה

ת פריצת על ציו כנ ת הקונ ביו צו מו של העי די עצ ל־י ק ע אלי ר בשירי בי ת״, המחזו תמו  ״י
מד ט. עזי עו חסו 15שבי שרה בהתיי ש־ע ש שונות השורות ל א ״אבי״ בשיר הרא  מציין, הו

מציג עצמאי, כשיר תחילה נכתבו הן כי חידה ה ת י פרוסודית. מבחינה עצמאי
אפייני טע מ ה הם: זה ק ד, מבנ ת של זהה, אחי ת. מרבי רו שו טע כל ה ה הוא ק ד חי  י

ת, ת תחבירי מ תיי ס מ ק, ה חלקת בפסי שני ונ ם. ל כי סטי מי לת ה ת התקבו טי מנ  ברורה: הס
ה( - חיי אורח היה מוזר ת היי ה) א פלי נתיבתם. ו

תי הארגון קטע של התבני לו ה ת ברורה, בצורה נחלק כו רי ת תחבי טי מנ ס ת ו דו חי  לי
ת. מטריו ש סי ם שני בו י שפטי שפט בלבד: מ חה מ תי ש בן קצר פ ט שורות, שלו שפ מ  ו

שרה בן ארוך מרכזי ש־ע תפצל שורות, שלו שני המ ם: ל שפטי  שורות שש בן הראשון מ
שני ם שני שורות. שבע בן וה שפטי ם המ קודה נפרדי ק. בנ טי שני כין ופסי פ ש ה מ שנ  המ

ת פסקאות המהווים מת עצמאיו ת תקבולת מתקיי טי ם הם ברורה: סמנ  שחלק כך, מתחלקי
מאה מתאר ראשון טהרה. השני והחלק טו

ף, לקראת ען הסו ט, טו לך שבי הו מתגבר ״ רי הקצב ו פו ה הסי טרי מ סי ה ה ו ק  ההדו
שת״. חל נ

ה ע פ ת זו תו מ ל ם אחד את הו בי סגנון המרכי ל ב חר הגי פי המאו ־ ל  של מחקרו ע
רות המאבחן 16כהן־שלו, ת ביצי ת ״קריסת של תופעה מאוחרו דו ת״. הלכי פי המבני ל־  ע

ת זו, דעה דו ת את חסרות המאוחרות העבו ת התבני די לי ת של הסו דו ת, העבו קדמו  או המו
ת שהן מו סה שינוי תוך נושא על וריאציה מדגי תפי ת. ב המבני

קעת״ מלב ״אוי המוקדם השיר א, בו ״ רצף כן, אם הו מי לו צי ם, של ״ תוני ד נ  בעו
האקספרסיוניסטי. ״ציודם״ הוא המאוחרת, הווריאציה המאוחר, שהשיר

ל המוקדם השיר כו תפס י שימת להי לו מידע, כר אי חר ו ת ־ המאו תבוננו ת בה שני  פר
ת. של או מצי שיר ה קדם ה ר המו שאי ץ המשורר את מ ה, מחו מונ ת דו ל קי פ ת ש א כ  הו

מיין, ״לזכור״ ל ד ו חר שהשיר בעו קד המאו מו שדה מ מן כעד. כדובר, שלו הראייה ב
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שוואה מיו באחרית כי עולה, הזו הה ק י מו הרשה ביאלי ת לעצ ע ה לג ת, בביוגרפי שי  זו האי
שובה ת אפשר אי כי טען לקלויזנר שבת ע שונו שהיא משום בה לג  עד הלב״. של ״מכב

מיו אחרית ה שנקשר מה את גנז י מו על כתב הוא זו. לביוגרפי  )ביוגרפיה כמשורר עצ
מו על שכתב מה גנז אבל מובחנת(, פרטי. כאדם עצ

מיו, כאחרית ת״, שירי את בכתבו י תמו ת מעל המסך הוסר ״י ת, חיים תמונ טי תנ  כפי או
תו. אותה שראה באחרי

פי ל־ בי ע ל סגנון מרכי שלו אצל שנקרא מה את מבטא זה שחרור המאוחר, הגי הן־  כ
טי״. ״חופש טוי זהו אבסולו ה הצד מן הן לשחרור בי ר חז ה טי) מ ת ת ה לדו שית(, לי  והן האי

שינוי הצד מן די) סו רו פ ת ה ציו כנ ק עליהן(. אמון שהיה בקונ  מה כי כנראה, האמין, ביאלי
תב שאדם תו כו ד כך ועל עצמו, אצל יותר קרוב באחרי עי מצא הסיפור י מנו שנ  של ביו

ר די אביגדו אי מ ק: על ה אלי שאלתי בי ק: את ״ אלי רו היה מה אגב, בי  של האחרון שי
ק היינה? אלי אינני השיר. את זכר בי מני אך שבשיריו, ביותר היפה השיר זהו אם יודע ׳  דו

הו אי השיר שז היינ שת בו יש שלו. ביותר ה שלו ת מ סודו  סאטירה ייסורים, ההיינאים: הי
ת שתם ויהדו שלו ם ו אי ם׳, היינ 17אמר״. מובהקי

עגנון ש״י - לובלין״ מר של ״בחנותו

ר שו ו האחרון בע חיי מן את עגנון כתב ל תו הרו חנו ב ״. מר של ״ לין ב פי 18לו ־ ל  ע
ד, הי ת על־יז־י נבדק אשר כתב־ מי הספרים בבי שלים הלאו  כי נראה ,2.7.1990ב־ בירו

בתו .1966-1964 השנים בין נכתב הספר מה כתי סתיי ת לפני שנים כארבע נ המחבר. מו
פי ל־ ת ע רכת עדו ציו עיקר 19ירון, א׳ הספר, עו מ א שקעו המחבר של מ ת הו ב  בכתי

ת רסיו ת ו רי שונו פו סי ם. ל קני הי הז ה זו מ ג חד דו א ני ל פיי א מ רה מ צי חרת: הי  המאו
ה. ריאצי מו עגנון הוו ה בחר לא עצ אצי רי ת בוו פי ם. סיפורי של הסו  השאיר הוא הזקני

שה אותם מע לטקסט. באפשרויות ל
ת הכתיבה ל טו ם, נ רי ת המעצו מו תעל ה שת לערוך, הצורך מן ה ש תחו ט החופ חל מו  ה

תוק לצד אפייני הם אלה כל ־ העולם מן ני מ מים המאוחר, הגיל מ  של חייו לסיפור המתאי
זו. ליצירה בהקשר עגנון

ת ת ההינתקו אפיינ ק על המאוחרת. היצירה את מ תו תיו את שאפיין הני ת שנו  האחרונו
ון של ד עגנ עי רו מ כי שי, מז רו חובב, מ׳ האי תו על במאמ חנו ב ״: מר של ״ לין ב  לו

שנו. פג ף נראה הוא ״נ ת כבד. רוח ובמצב עיי ס, מסרב הוא הקפה לבי  אבדה שכבר להיכנ
ת מיו טי אינ בה מן ה שי ת הי ת הכל אזני שם הקפה... בבי תו ת שוב לכל, מצו  אפשר אי ו

שבת תא. ל חו שיחה העיר. לגן שבעה נחלת דרך הלכנו בני ת. התנהלה ה  נראה הוא בכבדו
שלא מוטרד, ה כדרכו ו ע בדיבורו. עצור הי ת פ  שם אלה אתה, רואה ברתחה... קם הוא ל
שבים הסמוך בספסל 20אמר״. לנו, ומקשיבים יו
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ת קו ת הינ ת הסביבה מן ה מ ל תג תו ביצירה מ סו ת בתוך הגיבור של בהתכנ  הריקה. החנו
ת ק כרוכה זו הסתגרו תו מו הטלפון בני דד הגיבור החוץ. עם אחר קשר כל גם כ  את מבו

מו טין עצ חלו ם ורק ל אי ח הוא כאלה בתנ מו בתוך להתבונן מצלי צ ע ע להגי  הפרק אל ו
ש. בעיר ראשיתו אל מסע מעין שהוא האחרון, שאט בוט

תו בתו החוץ, מן הינתקו שי ת בתוך י תקת הזנוחה, החצר בתוך הריקה, החנו מנו  מן ה
שת החיים, שמ ת מראה מ מויו ת לד ת האחרו מצאו  האחרים הזקנים ארבעת כל בחצר. הנ

מתן משא שום עורכים אינם ר אמורים הם החוץ. עם ו שה אך מרכולתם, את למכו מע  ל
ם הם אין ע הזקן ־ כלי על אדם ״שואל בכך. מעונייני ענ  אין כלומר לאו, דרך ראשו לו מנ

צלרודה לי... אינו וי א ש צי ת מו ח ת דו מ , י לי ״. את לי שמכר ראה מה כ מצפן  ״בא 21ה
ת אדם ב לקנו שי שפה לו הוא מ רת שכח שכבר רפה ב שא תו תן מ מ  22מסחר״. של ו

ך אדם ״הציץ תו ת ל ה״ כל בה אין היא, ריקה החנווני, לו אומר החנו מ או ת23מ שו דג ה ה ( 
ם מ״ו(. ־ שלי ם אינם הזקני מי  הם מרכולתם את אבל העולם, עם קשר שום יותר מקיי

ומשמרים. שומרים
שיבה ת הי דדת בחנו מה הגיבור את מבו מדגי פן ו סי באו תו. שאלת את פי כו שתיי א ה  הו

ם בן אינו ה, )מקורו המקו צי בלין(. מר עם קשריו פשר וזה בגלי א לו ך אינו הו  שיי
ל אינו המלחמה שבגין משום לארץ־ישראל, כו ת לקיים י שיבה מצוו א בה. י  שייך אינו הו

בו בו, שבגד משום לעברו, עוד ת ועז ב ת של זו מערכת לארץ. ההליכה לטו דו עדר בדי הי  ו
ת ת אבל האחרון, הפרק קריאת עם בסוף, רק לקורא מתבררת שייכו דו מי כמצב הבדי  קיו

ת מ קיי ת ח מ ת מכו מצאו ת ההי בה אפשרות שאין מנותקת, בחנו תו בשל לעז בו תחיי  של ה
בלין. מר שיחזור עד אותה״ ״לשמור הגיבור לו

ת ה הבדידו מה מלוו ת של בני מיו ה. פסי לי כו מלנ מדה כך על ו מרה כץ שרה ע מא  ב
תו ת עגנון של ״התעסקו ת הריקה״: בחנו מ עי ה המספר של הדיבור ״נ  במין הרוב על ספוג

ה לי כו ת מלנ מיו פסי ת הכליאה מצב הבל... הכל הבלים הבל של קיהלתית ו  הריקה בחנו
מי מצבו את לשקף כדי במכוון נבחר תי הקיו  דרך אבדן של מצב שהוא הגיבור, של המהו

ש, ובטלה 24מוצא״. ללא מצב ויאו
ת מיו ת הפסי מהדהד ת ה שתי מן בת טלת הרו ק עצם את גם קו סו בה העי ט בכתי פל מ  כ

ה. מ ח כנ ג המספר 25ו עי ל ק על מ סו ם שלו ההבל עי ם בספרי קי תי ת ע ב תי בכ  ״ספר ו
שים״ פי, המלבו סו ־ אין תו ה ר מט ר״ ש קו א האדם. את ״לח עג הו ריו לו ק ח מ  של ל

ר שטיינ אדיל ת נ ב תי לכ ם ו מה של השירי ס גרטי העל לה שהרי כאחד, הנינג מי מו ה  כ
ש, א אם המלבו ת הי ל ה שקר, מי ל ת רגע כל לקרוס עלו מ ח תה מ בו בי ה, נ ה וכזבי קלונ  ו

ה ל תג ת, 26ברבים. י מיו סי ה הפ תלוו מ ת ה דו די ב ק, ל תו לני ה ו ר ניזונ פו ת בסי בו סי  מ
ת: ביו קטי ביי ת, חסרת המלחמה או ת התרוקנות התכלי ם, החנויו ת מקוני  עולם התפוררו

רה אכל הערכים. ה הבחי צי א טו סי ת ב א ק, של הז תו ת ני דו ת בדי מיו סי פ א ו  הד הי
בי קטי ביי הכתיבה. בעת המחבר של למצבו סו
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פת מעגלית חזרה היא הסיפור שמציע היחידה הנחמה תקו  הקדומה, הילדות ל
 אבות קברות נמצאים שבו עבר, בו שיש למקום שייך היה הגיבור שבה ההרמונית,

 שטרן, יעקב מר של בידו ידו כף את ולשים לשוב הסיפור בכוח יכול הוא ובו אבותיו,
 נער שהייתי ימים ״נזכרתי ההיסטוריה. מן ניתק ולא בגד שלא הרוחני, האב הוא הלוא
27עירנו״. בחוצות היינו מטיילים והוא ואני

ת. הוא במודל שהופיע השני המאפיין כיו ר ע ־  עגנון של המאוחר הרומן ואמנם, רו
 לגרמניה. היהודים ביחסי האמביוולנטיות את המבטא רומן הוא לובלין״ מר של ״בחנותו

שנאה בקשרי רווי הוא  המחבר של והאישית הלאומית בביוגרפיה שנצטברו אהבה-
 אותה ועזב (,1924-1912)זו בארץ מחייו שנים שתים־עשרה בילה המחבר שנים. לאורך

 העולם מלחמת של והמוות הבגידה ההשפלה, האימה, שנות ניתוספו כך על במרירות.
 לשבר גרמניה, תרבות על האמון המחבר, של המורכב יחסו מובן כך מתוך השנייה.
28ו״פרנהיים״(. ״עד־הנה״ סיפוריו יהודיה)ראה לבין בינה הטוטלי
ת רק לא  יש סגור לא ״חשבון״ באמביוולנטיות. המחבר מתייחס הגרמנית לתרבו
 חצוי יחס מבטא הוא כלפיהם גם גרמניה. יהודי המערביים, היהודים עם גליציה ליהודי

 אשר המחבר, של לביוגרפיה ישירות נוגע ביצירה מזרח-מערב של המתח 29ובעייתי.
 הלייפציגאית, ההוויה את אימץ שלו הנרכשת התרבות ומצד גליצאי, היה מוצאו מצד

 באמצעות עגנון בסיפורי ביטוי לידי בא הללו הגלויות שתי בין הקשר הגרמנית.
 ב״הרופא המקום בת עם יודה״ ה״אויסט הרופא של נישואיו פרשת )ראה נישואים

 מר של ב״בחנותו הלייפציגאית ואשתו בוצ׳אץ, יוצא לובלין, מר וראה וגרושתו״,
לובלין״(.

 מן פורשים הללו הסיפורים בכל הגברים כי נראה 30מירון, ד׳ של טענתו על־פי
 קנאה ומעוררות החברתי, למרקם שייכות הנשים ואילו לו, שייכים שאינם משום הציבור,

 הרופא בקרוביה. גם אלא באשתו, רק לא נלחם פרנהיים בעליהן. אצל נחיתות ורגשי
 עם משפחה בקשרי מעוניין הוא לגדולה. כשעלה ממשפחתו ניתק וגרושתו״ ב״הרופא

 קשרי החברתי. בסולם עלייה כן, אם היא, המטרה כבודו. את שיאדירו כדי אשתו קרובי
 נשא הפרטיים בחייו גם עגנון. של הגרמניים בסיפורים יפה עולים אינם אלה נישואין

 מר של בווידויו לקרוא אפשר הקשר של הפרובלמטיקה על דעתו ואת ״מערבית״, אישה
31התאטרון. מן המספר עם בצאתו חייו את המסכם לובלין,
 של דעתו נתפכחה התיאטרון, מן צאתם אחרי לובלין ומר המספר ששתו היין ״מן
הולך... מדבר והתחיל רוחו ונתעוררה לובלין  את לשאת צריך הייתי שלא אפשר ו
 בצער גדלתי אני כרך, בת והיא קטנה עיר בן אני לובלין, מר אמר שנשאתי, האישה

 בהנהגת מחולקים. ואשתי אני הרבה בדברים וכבוד... בעושר נתגדלה והיא ובדוחק,
 יכול הבנים... חינוך גם הבית, הנהגת בכלל פיה. על להתנהג שצריך אנו, שווים הבית
בפני לובלין מר מודה דבר של בסופו 32מביתו״. חוץ מקום בכל הבית בעל להיות אדם
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בפני עצמו ש ו חו אי כוי אין שכן בסתירה, חי הוא כי שי ע סי מ ט הי ד. ל  האהבה בכבו
ת מנו א הנ תו ו ש א תו ל הוויי ל ת ו שו ת החד מדו תו בסתירה עו מנו א ת לנ סי  לעברו, הבסי

ש ש״ ל״אי שאט ש הוא כן על שבו. בוט רו. בן המספר, של חברתו את מבק חס עי  הי
טי לנ מביוו צד נובע הא ת, הרצון מן אחד מ מו ד מצד להי לת מחוסר אחר ו כו ע. הי מ ט הי  ל

בלין מר של חייהם בפרטי והדמיון המחבר, חיי במהלך הדברים נכתבו שבו הזמן ש״י לו  ו
ם עגנון, ת שאלת את מעלי טיו לנ שי כמצב האמביוו תב של נפ  חייו את הבוחן המבוגר, הכו
לאחור. כמבט

שי המאפיין שלי ל בסגנון ה ה על מדבר המאוחר הגי ע תנו ה. ה מ  באה זו ביצירה פני
טוי לידי ת בי ע ש תנו מה נפ שתו את המבטא המספר, של פני  אל המבוגר המחבר של גי

ת. או מצי רו על ה ון של שחרו ת עגנ בניו ת ת מ בניו ת מ מו ד ה כבר קו מד  כץ, שרה ע
תו במאמרה ת עגנון של ״התעסקו ת הסופר ״נגרר״ דעתה לפי 33הריקה״. בחנו תכלו  להס

ת מי ת פני מו את אוטם אשר גיבור, עיצב הוא ביודעין. שלא גיבורו, באמצעו  העולם מן עצ
די תו על־י סו כנ ת הי כולת בהיעדר ושם, הריקה, לחנו  קורית לו, שמחוצה במה להתעסק הי

ת לו ע ש תנו פ ה, נ מ ט לו שאין האחרון, בפרק מגלה, הוא שבסופה פני פל מן הכאב מן מ  ו
קו הכרוכים האבל תו הות השורשים. מן בני רו הסופר בין הז בו ת אינה לגי בנ ה, מו  מאלי

פן מסתברת היא אבל ת חלקי, באו חו ת מן לפ שויו ו בפרק ההתרח לי ע ( רון ח א  ידובר ה
ת להערכה מעבר בהמשך(. צוני מו חי תן כץ, של זו כ א ני צו מ מו בטקסט ל צ טוי ע  בי
ך ת לתהלי פנימה: ההתכוננו

תו מהרה עד לו ״נתברר ל הוא אין שם גם כי הרבה, להוו כו ט י מל הי מו, ל  שכן מעצ
ע אדם אין מו מפקי מו... עצ פי זה דבר מעצ ל מי כ צ מר. אני ע קעתי הספר כלפי או שי  ש

ם בו עצמי תי מיום לומר, תמצא ואם לארץ לחוצה שירדתי מיו שראל. לארץ שעלי  אף י
תיו, פי על לו עדיין שגנז אי ח כ פני הוא פתו עדיין ל ם ו שי שים המלבו מי בי עו קי כבי סו  עי

תם. בחקר שיו באים אדם... רואה שאני הרי תכונ חה בוא לי ואומרים מלבו שי  איני בו. ונ
ט מספיק ם שהם עד בו להבי ש מסתכל שאיני אני, סתריו... כל לי מגלי ת האדם בנפ מ ח  מ

קא ארץ... דרך ת בחרו לי דוו שו לי להראו פ ם הם אוהבים אדם. של נ שכליי ם ה  העליוני
כי את מו ם הברך, שפלי את הרוח... נ אינ ם ש הי בי ם מג ה ני ה עי ל ע מ ם... ל מ עצ ד מ  מי

שו פים מתוך להם נראית אדם של נפ א המקי שהי מה כ רו ל עי ה״. מכ סויי ת34כי שו דג ה ה ( 
מ״ו(. ־ שלי

ק חייו כל ת המספר עסו תכלו ם, בהס שי ת במלבו רו תפאו ם כ שי ם על שלוב מ  עצ
שים אין סביבו. האנ לאו. ואם ירצה אם בו מכה מסתריהם סור שכן בררה, לו ו

שו את ורואה ־ אומר״ אני עצמי כלפי זה ״דבר - בעצמו מתבונן הוא דרך באותה  נפ
בו שורש ואת או שו עד מכ פניו תיראה שנפ א ל שהי מה ״כ רו א עי ה״ לל סויי  )שם(. כי

מה התנועה אה פני תו אל חוזר הוא שבו האחרון הפרק אל המספר את מבי לדו  הקדומה: י
לד הוא ק הי דו המחזי עקב של בי ם ״נזכרתי - שטרן י מי תי י אני נער שהיי ם והוא ו לי מטיי
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ת היינו צו ת המנסה הסיפורים, אוצר עצמו, שטרן יעקב והוא, 35עירנו״ בחו  אותם להעלו
ת תו קדמת מזיכרונו לדו ב כדי י זכר. ולו להם להצי

ק ר פ ה ״ ״ ן רו ח א מן ה רו תו ב ו חנ ב ל ״ ר ש ״ מ ן לי ב לו

מן נקשר לא היצירה, מן בנפרד ב״המאסף״, שפורסם האחרון״, ״הפרק  ולא כולו, ברו
ם בפרקים רי של אחדי או ם, תי קני עו אשר הז פי ם הו תיי שנ תון מכן שלאחר ב עי  ב

בדה 36״הארץ״. שמו העו עה, בה״א האחרון״, ״הפרק הוא ש די ת הי ב חיי קה מ  של בדי
בה מרכיבי המאוחרת. הכתי

ד גו ם בני ה תי  39דוויי. ערש על נכתב לא הזה הפרק 38שוקן, וג׳ 37כהן י׳ של לדעו
שר לפני תו את שאי ס העבר תן לדפו דיו עגנון נ ת, שתי סדן דב העורך של בי ספו  תו

ת ת מעין המהוו או ת צוו טיו א ת המחבר, של פו לו מכי דל מתוך מרכיבים ו ל סגנון מו  הגי
חר. ת המאו ספו תו בו ה ת כ ד, נ ב־י ת בי על בכ ם ג ם. פתקי מני ד פני מז תו ל ש מו  הורי

ת שתי את סדן הפרופסור ספו ם הללו התו ת־הספרי מי. לבי סף היו אמורות הן הלאו תו  להי
מ׳ ־ 16 לע .25ו

ת פ ס שה א. תו מע ג כדי ראשון ״ פי ה שה הלב, מרירות ל טל כדי שני מע ב  את ל
שה ההקפדה מע שי ו ת כדי שלי ם הלב. את לרצו ם כל ונמצאי שי ם המע שבי  הלב, את מיי
ם בי שי ש את ומ ם הנפ מי שי מ ם. ו שה מוצא אתה שאין מה שלו צא אתה אחד, במע  מו
שה אין אחר במע שה לומר, צריך ו שה״. בתוך במע 40מע

ה זו פסקה תונ שה בתוך נ קן. מאשר יותר שקלקל מע מד המספר ביקש תי ת לל  על זכו
בלין מר ת לו שה של בסופו חזר. ולא עירו את עזב אשר אחר, אדם של דוגמה באמצעו  מע

ם אם אדם בני בהם יש הערים שאר אף שטרן, מר אדוני ״רואה המספר: אומר  משם יוצאי
שם״. חוזרים אין ב כך ועל ל שי עקב ה עקב מר את ״ראיתם נחת: באי שטרן י  שטרן י

ם(. שפניו ש ת״) בו עצו
סיון עוסק זה פרק של בני תו בן שהוא המספר, לנחמה. כו מו ש שטרן, יעקב של ד  מבק

מו את לנחם ת עצ לה הדבר שאין אלא נחמה״, חצי רבים ״צרת בבחינ פו בידו. עו  של בסו
בה מסתבר דבר קה את ש״כי פט״. הדלי חם שבא הסיפור גם 41בנ מע את לנ שו  על ה

ע לא זאת, עם יפה. עלה לא הראשון הסיפור מו המספר מנ ה את מעצ פצי או מה של ה ח  הנ
ספת ומתוך תו ספת הנחמה. הוא הסיפור עצם כי מסתבר, ה שה מנסח הוא בתו מע  את ל
ה, ??קרון צי א רי ני הוו פיי או ל ה ת מאוחר: לגי ספ תו ת מדברת ה כו ת המיון, אי בז כו  בז

ת ההליכה שי פ חו ם ה ת הסיפור, רוח אחרי מכללי כו בז מן ו ת של קיו פציו ת או ריו  סיפו
ת מו צד זו דו שה זו. ל ש ראשון מע  לבטל כדי כלומר, הלב. מרירות את להפיג כדי בו י

ת, את ההקפדה, את צוניו ת. את הקי רתיו קו ת הבי א צ שה תו מע א ה שיכוך, הרגעה, הי
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ת. שה גם כך התפשרו מע שני ה שה ההקפדה. את לבטל מטרתו - ה שי המע שלי עד ה  נו
בלב. שלום לשים לנחם, לרצות,

מצא ת שכל נ רו ה אלא אינן ההגד צי א רי תו ו או שה: ל ל מע ם כ שי ם המע אי מצ  נ
ם שבי ם הלב, את מיי שיבי ש את מ ם הנפ מי שי ם. ומ מר שלו ם כולם כלו כי לי תה מו  לאו

מו הקורא, ואתה - מטרה ת בסדרת שמתבונן מי כ מונו ת שמאזין כמי או 42ת אציו רי  לוו
ת, באחר. מצאת שלא מה באחד תמצא מוסיקליו
ת ספ תי ״דומה ב. תו טי אלא קברים, כמחטטי עלי היי חט ם קברים מ  בידם חרס מעלי

ה שהשעה מה שאומרים, מה ואומרים עד אין דעתם. על שעולה מה להם, י ש מי ו  שיכחי
כול המת שאין דבריהם, את ש י לו החי, את להכחי אי ם, עם לי דבר אני ו  חיים ואין החיי
אין אמת, בלי ם ועתה דיוק. עמה אין אם אמת ו  רואה שאני צערי, את להבין אתם יכולי

ע ואיני ד תי וכן רואה. אני מה יו טל ה43בו״ והבטתי וחזרתי עיני נ ש דג ה ה מ״ו(. ־ שלי )
ספת ת זו תו שמע ת, ארס כהצהרה נ שת המתייחסת פואטי הדיוק האמת לבק אה ו  כצוו

ת מן. של פואטי ה האו פי ל־ תב שעל ביותר העמוק הדבר הוא האמת עקרון ע ת הכו היו  ל
אמן שפט לו. נ ספת הקודם במ ש כי נאמר, לתו ת לו י ק ביחס ספקו תיו של לדיו לו  הוא: מי

תו והבטתי ״חזרתי  בהגדרתי. שפקפקתי אלא טיבו, את הגדרתי כבר לכאורה הגון. באו
אני הב ו ת או ת א או ד לא הוו ת ו מה א ם(. הרו ש ה״) מ רו ת ל את האמת תאוו ה הז ע פי  מו

ם צירה גם רבות פעמי חרת בי ת״, המאו של יזהר. ס׳ של ״מקדמו מ שי: בפרק ל  החמי
לו ד ״וכאי לו וכן 44ידועה״. אמת מכל אמת יותר שהיא אמת עו  אמת איזו בהם יש ״וכאי
את מוכרחה ה כז עליונ שה כך כדי ו ש שעו מרי שלם יהי הזה שהאדי  וכן 45צד״. מכל לג

ך אי בלי הכל, מעל ״ו לו לכלום, קשר ו שכחת אמת וכאי לה האמת שהיא שמתברר נ דו  הג
״. ל... כ עניין 46מ ל ק ו ת״ גם נאמר הדיו פה ״איך כי ב״מקדמו כון לספר י ת על נ ע  שפ
שנם הדברים כון צבע לשים והנאה שי כון צבע אצל נ ם אז ולהתרחק נ תיי עו לדעת, פסי  ו

ת47זה״ ככה בדיוק הנה, ככה, שו הדג ה מ״ו(. ־ שלי )
תו שו ף הסופר של התעק סי ען אשר פירוט, להו ת הוא שטרן יעקב כי טו או  ולא מצי

ש אמת חלום, מי, ספרותי קיום לה שי טי דה לגי תו על מעי ת ראיי טלי טו תו את ה מנו  א
א חייו. בסוף ע הו שה מפקי מע עקב את ל ם שטרן י ה מתחו קת, הבלתי ההזי תן מדוי  ונו

פי ראליסטי קיום הזאת להזיה שקפתו. על־ שב מי ה ם עם לו שעניין שחו עה. ־ המתי  טו

ם, שמעבר החיים עם לו עניין ם או לחיי לי מו עם ־ אחרות במי סי קיו מטפי  יעקב של ה
מן מעבר שטרן, ת ולמקום. לז ת התייחסו סי ת מטפי פייני ל לסגנון או 48המאוחר. הגי

ת בקטע ביותר הנחרצת היא האחרונה האמירה ל קשריה מבחינ חר. לגי  המספר המאו
ת מודה מיו, באחרי ה הסבר לו אין כי י מ א ל לם... רואה שהו ת ואם בעו סה הספרו  מנ

תו לתקן, או להסביר שועה. בה אין מבחינ ל הצער י שלון של הצער הוא ביותר הגדו  כי
כולת ח י מר שבגינה הפענו ק סופר מתיי במלאכתו. לעסו

ם ״מעתה איני רואה שאני צערי, את להבין אתם יכולי ע ו ד 49רואה״. אני מה יו
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מדה ה זו ע ד מי שי היד קוצר על הצער את מע או. האנו שי ת זוהי ב דעו  מאוחרת, היוו
לה. או פיוס עמה שאין תו את המאחד הצער זהו מחי מו תו עם הזקן שטרן יעקב של ד מו  ד

תב של ם שניהם הזקן. הכו מסע יוצאי תו אל בחזרה ל לדו מה י  שניהם הסופר, של הקדו
ם הולכים מתכלי שניהם שנותר ומה הסיגריה, של אורה כמו ו ה אי על הצער הוא מ  ההבנ

ת. שי האנו
ץ שאני ״עם ט מצי מבי מנו ראיתי לא ו מנו ראיתי לא פרוש מה כלום. הי  כלום? ולא הי

ת אלא מ ח תבטל מ שתי צערו. אלא ממנו נראה ולא בצערו שנ ת עור הצער את הלב מו עצ  ו
דין ובשר שמתי וגי שבה מפי, אותם הוצאתי ולא בפי דברים ו תי בלבד במח  אותם״ הגי
)שם(.

ת הטרנספורמציה ארת הדרמתי ה זו בפסקה המתו מ  בין הקשרים מערכת את מדגי
ת: ל הוא המספר הדמויו לגו ת יצוק הוא שטרן, יעקב של ג מו מתמצי  שטרן, יעקב של קיו

הי הצער. מן ה מעין זו רפוז ת, מטמו פני דה גו שבון את הסוגר המבוגר, הסופר על המעי  ח
מעלה חייו ת הראשוניים, המקורות מן והניתוק הפרדה צער את בסופם ו אביו. מבי

ח, יש שימש כולו הספר לפני נכתב האחרון הפרק כי להני  הזקנים השראה. מקור לו ו
תו על וריאציה אלא אינם מו ל שהוא שטרן, יעקב של ד לגו  מהם אחד כל הסופר. של ג

50היצירה. או הכתיבה מלאכת של מסוים צד מגלם
ת קו ת הינ עה זה בפרק ה ת תוך אל כי לשיאה, מגי סת הסגורה החנו ת נכנ מו  לה שאין ד

די מתוארת היא טקסט. ל־י ץ המספר ע ם. מחו מפני ה היא ו  משום הסגנון מרכיבי על עונ
א ת, שהי סי פי ט ה מ מ ל, קיו רפ ה מעו ת חניו רו ת ו ח כ ת נו עו צ מ א ה. אור ב רי ג סי  ה

ת טיו לנ מביוו א קטע ה ת זה ב א תבט תי ספק: בהטלת מ ק פ ק פ ״... ״ תי ר הגד תי או ב טל  ״נ
תי כסא מד הע לי או לפניו. ו א או מו הו צ טל ע שב כיסא לו נ ע פתאום עליו. וי ת  פתאום לפ
נני בא אי ל ו כו ק י דיי ם״. ל ת5,בפרטי שו דג ה ה מ״ו(. - שלי )

ה ע תנו ה ה מ ה פני ע אה מגי שי שה ל ת לבן. האב בין בפגי תבוננו מה הזו הה  כה פני
בה, א עד מכאי שו אומר: שהו תרג ני ״נ או עי מל ת ת ונ מעו ת בד מ ח ם מ תי, החלו מ חל  ש
ם. מורי אבי את שראיתי תתי בחלו  אמרתי אבלו. מחמת שלום לי החזיר ולא שלום לו נ

ך לי, אמר מתאבל? אתה מי על אבא, לו, ת לו, אמרתי מתאבל. אני בני עלי שנה אבלו  י
לו היא, פי תי כבר אני א ח תי שכ מ תי. אי ת ואמר, דברי על אבא תהה מ  אם ישנה? אבלו

ם כן, ד אנו מותרי תלמו 52תורה״. ב
עה ה התנו מ אה פני ת המספר את מבי דעו היוו ר ל תו כאב כאבו: למקו  עם בחייו, מו
ת תקו תיו. ההינ רו חמה ממקו דה הנ חי צעת הי ת היא המו חמ ד, נ מו שכך הלי  הכאב את המ

הפרדה. מצער יוצרו, את גם ואולי הגיבור, את ומרחיק
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חלפי אברהם שירים/ שני

מו עד שיצר בוגר, משורר חלפי, ביצירת ם האחרון, ליו עי פי צני מו ת ני מו ת ת ה  המאוחרו
ל כבר תוק, צעיר: בגי ת ני דו שת בדי ת. ותחו תו אבל 53מוו  כל של עיצובם שונה בבגרו

שא אלה. א מירון דן נדרש זה לנו ריו כל לאסופת במבו ה חלפי. של שי ר שי כ ( נוי שי ה  ״
ת רק איננו המאוחרת( ק טכני ב ב צו ה של העי קר - גם אלא החווי שה ־ בעי ה. בגי  אלי

ה ע זו מבחינ ר מכרי תו ת הדיבור על הווי ת אדם׳, ׳כל אודו ב טו גי דיבור ל לו שון מונו  בל
חנו׳, או ׳אני׳ אנ מו ׳ ע תור ־ ו ת על ווי תיו עת הכרז ת וקבי תו ת אמי ת כלליו ב טו אור ל  תי

בי טי ט רכב תנ מו תר ו שי מצב של יו קרטי. אנו שיר קונ ם ה קד מו ת את מסר ה  הווי
ם... שי ם בסדרת האנ ם... חיוויי ה... אותה מוסרים המאוחרים השירים אוניברסאליי  חווי

שים ם כאנ סי שם(. בה המתנ ת״) רו שי י
ב גם ע אחר מרכי פי מו דל ה מו בה ב חרת הכתי ת - המאו ת הספקנו טיו לנ ביוו מ א ה  ו

עלה די מו ל־י מאפיין מירון ע חרת שירתו כ ת )המאוחר( ״בשיר חלפי. של המאו ט ל  בו
מה ל הני כו ״י ת) בי טי ט תנ ת אני״( ה מ מה לעו ת הני  הוא כאן המוקדם... השיר של הפסקני

ת קובע אינו ח אלא הלכו שה על מדוו ת, של תחו ת של גבוליו  הקיום שולי אל החלקה סכנ
שי״. 54האנו

ש לעניין ת החופ ציו בנ דל בבדיקת )ראה מקונ פי מו חס ״אבי״(, השיר על־  מירון מתיי
חד בהקשר מאמר באותו א ריו ל ר ״אוזל שנקרא חלפי, של האחרונים משי שי ״) ט ע מ  ה

בון שנמצא תו אחרי לאור ויצא בעיז ש אומר: הוא המשורר(. של מו בי ״החופ רטי  הפיגו
ה חלטת רוחנית חירות מבטא כזו... שבתמונ ם על שהתגבר משורר, של מו ם פחדי מיי  קיו

ת ועל בלו ת״. מג אטיו 55פו
ם את שינויי ם ה עי שרע הנוג ם למ תן חלפי ביצירת החיי ת ני שני לראו  אשר שירים, ב
שתי נכתבו ת ב פו קו ת ת ת הראשון בחייו. שונו שי רתו, ברא צי שני י ש ה מ פה. מ  בסו

כי על ״השיר הם: השירים ם נפתח אשר שם, ללא ושיר יוסי״, התו לי ם במי עי מגי  אל ״
כאלו״. שעות

כי על שיר תו סי ה יו
רבן״ ״בית יוסי... והתוכי

המאירי( )אביגדור

כי לי אקנה שמו תו ה ו הי יוסי. י
ש עת אשוחח עמו שמע. לא אי י

 אומר: לו, אומר אז
 היא כוס כמו העצבות

 מר יין ובה
בי שמה. מענ הנ
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כי התדע, לד אתה יוסי, תו  לירי. י
ת לך צפוי  שקט, מוו

שקט. כה
ת אנוכי ואז  המאירי בתוג

ש רות אלח  מת, יוסי לקי
מת. יוסי

ב אפרך וישוב ת מהכלו לד מו  ־ ל
ב מן  הצהוב, לעפר הלבן הכלו

שה בלי ערירי, ה אי כי  ויולדת. תו
כי ב. אסור שכמוך לתו לאהו

 יוסי, יוסי, תאהב, לא אתה
פעם. אף

דו כמוך ל ם נו עי ם להנ טי  פטפו
כו משורר כל עם  וזעם, אש שלי
ת בין שים לבבו וחוטאים. אדי

ע רק הם כמוך  בבית, צעצו
כלו למען ם יו  לשחק. ילדי

ט כי פטפ  יוסי, תו
חמני ת, נ  כזי

56ריק. היום לבי
*

 כאלו שעות אל מגיעים
כאלו אל

טב שאולי  לספר לא מו
אותן

 שיר אל נשברים החרוזים
שה וזה שיר. מע

 נבראיו הבורא
ם בוראם דוממי
 פרוץ עד זועקים צועקים אפילו
 - שמים גדרות

ם. הם דוממי
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שהו ע מ ת מן לפ תפז  מ
 שלמה לא אמונה ומאמין

אמר כי
אמר. הוא הכי הכי את
ואז

מו השיכרון טט עצ שו כח מ  מפו
כך ולא כך

ת תמה תפילה מתפלל הייתי  לילדו
 לא עם לא עם שתתחדז

57אבוד. לא עם

ם השירים שני שתי נכתבו ויוצרה היצירה שעניינ ת ב פו המשורר. בחיי תקו
ע הראשון השיר פי לו ,1939ב־ העני״ האני ״משירי השירים בקובץ הו אי שני ו  נכתב ה

ם ,30.5.1980ב־ מי פני ספורים י מו. הלך שהמשורר ל ל לעו
ם מצד הן כנ צד והן תו צובם מ תי עי מנו א ם ה מי שינוי את הללו השירים שני מדגי  ה
קה שחל תאפיין חייו שבאמצע בעוד המשורר. של בפואטי ת שירו מ טיו הרנ ת בקו טי מ  ת

מיו באחרית הרי ופרוסודית,  ״נשברים החרוזים שלו. הליריים החוקים״ ״ספרי נשברים י
הכתיבה. מלאכת זוהי ־ שיר״ אל

סק המוקדם השיר כי, של בגורלו עו שחקן-התו רר־ה שו עד האמן־המ שכך שנו  בעולם ל
ת: כאב את הזה או כי ״פטפט המצי חמני יוסי, תו לבי נ ת/ ק״)ראה היום כזי לעיל(. רי

תו בן התוכי, מו שע המשורר, של ד שע ש העולם, את מ שמ ע מ  הוא אבל בבית״, ״צעצו
שה בלי ערירי, עצמו ה, אי כיי שיר נצר. בלי תו ם חרוזיו בקפידה, בנוי ה ם אינ  חרוזי

ם אלא דקדוקיים, ם מורכבי פי רו תי מצי ם בל אר עם חרוז שם של צפויי  ־ )לירי תו
ם שתי המאירי(, לי ס שם עם חרוזות מי כו ( טי ר על שם עם חרוז תואר יוסי(, - היא פ  הפו

ה פועל או לאהוב(, ־ )צהוב טיי ע שם עם חורז בנ מ ש ם)י צ נשמה(. ־ ע
רופי הגיוון שון בצי שבת מלאכת יוצר ומרכיביה הל שרתת מח ד את המ  שעניינו ההיג

ת מנו בט השירה א הו אירוני: בהי שיר ז א זאת ובכל וזעם, אש שלבו המשורר על ה  הו
ם עי ם מנ טי ת בין פטפו שים לבבו ם... אדי וחוטאי

ה בהשוואה ת זו מורכבת לחריז מע ש ה נ חר בשיר החריז שלת המאו תכוון. כמרו מ  ב
ם חורז המשורר לי ת מי אלו. שיר-שיר: באפיפורה: זהו אלו־כ ת כ ת אינן החזרו בו חיי ת  מ

שר מן ת אלא ההק עו פי ת כהיסח מו ע ם טכני: ד עי מגי ת אל ״ ״. אל ־ כאלו שעו  כאלו
ה השורה שניי ת ה קד מ ת את מ ע ת הד שעו ת ב לו האחרונו לי הל או ב ש ט ל מו  לא בכל
הן לכתוב לת עצם שיר. עלי ת הכתיבה פעו טל תור בספק. מו ת, על הווי ציו בנ שייך קונ  ה

ה הוא גם ב תי תמצה מאוחרת, לכ ם מ לי שה וזה ־ שיר אל נשברים ״החרוזים במי מע
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שיר״, מר ה ר כלו שי רה או ה ה האמי אבני חזקה האחרונ בניין מ ת שלה. ה מליו ר  הפו
ת שוני ל נשברת הל מר ה״שיר״, מו שא, כלו ש הכאב או התוכן, או הנו טוי. המבק ת בי  הבי

ת, הטכניקה את כלומר החרוז, את רק לא מבטל הבא שוני  המצב עצמו: ההגה את אלא הל
שי לה מקום אין דממה. הוא האנו מי שף במקום ל שי: הכאב שנח  ־ מלדבר פה בלום האנו

טי המצב הוא מננ ם אינם שיר שום זעקה, שום צעקה, שום הנבראים. של האי  לבטל יכולי
ת גזרת את ל אדם של האילמו בוראו. מו

ת כאמור, ביטוי, לידי באה זה בבית ת הספקנו פייני בה האו ראה לכתי חרת)  פרקים מאו
שי שני חמי ת״ ו ת יזהר(. ם׳ של ב״מקדמו ת כאן נתפסת הספקנו שתי שה כת היצירה. מע

ה הבא בבית ע פי ת מו פע ת תו כו מי שון ס ת הל טרלי ת. הלי סי פי ט מ ה לד: הדיבור ו  מתיי
ע הדברים תוכן אבל אמר״. הוא הכי הכי ״את שאלה נוג ה של ל ם בכוח אמונ לי מר המי  לו
ד את ג הי קרי, ה תי העי עו מ ש מ אז ביותר. ה ש ־ ו מו הרג צ טט״, ע שו מ א ״ את לל  הסוו

ם. תו כך״... ולא ״כך משנה: זה אין המילי ת התלבטו צחי ש של הנ ם אי ד אם המילי הגי  ל
שיבותה. את מאבדת אחרת או כך רד הוא שנשאר מה ח טט. האבסו שו ח שיכרון המ כ  מפו

ח הוא ש הגיוני בלתי ניסו מו ממ ם כ מי מ ם דו עקי ם צו מו את מבטל שנשאר מה .זועקי  עצ
ח רד מכו ר האבסו שאי ת, את ומ ל כחלל הסוף את האינו טו לה. נ ת רק מי  האחרון בבי

עה פי ת, התפיסה מו לי שת אשר המעג שמ ת. אל לחזרה הסבר מ לדו ת הי  על נשארת הילדו
שיר יריעת לה, החרוז, נמחה: השאר שכל לאחר ה מו את המבטל הרגש המי ת עצ כחו  בנו

תי האבסורד. שאלת מעין הוא מתפלל״, ״היי לה רק לב: מ ש אחת תפי שועה: בה י  לחרוז י
ת את ת, עם הילדו שלילה, עם האינו ת. עם ה ת רק ההתאפסו ( בילדו לי או ש)  להתחרז כוח י
ותקווה. תום בו ולתת האבוד״ ה״לא עם

ת ביו סי טנ אינ תה להסביר אחרת דרך שאין נדירה, ב ת אלא או כחו ת, בנו ם המוו  מגל
בי כל את הזה הקצר השיר בה מרכי תי ת המאוחרת: הכ קו ת נ הי  העולם מן הסדר, מן ה

א שהשירה טויו, כלי הי ת בי ת הספקנו מלאכ בה ב תה הכתי שמעו במ ה ו ע תנו ה ה, ו מ  פני
ת אל בחזרה ט הילדו פל מ אחרון. כ

*

ת ש שראלים, היוצרים שלו ה יצירתם שקרקע הי מנ ת במאה וז כחי כו הנו  וליצור להזדקן ז
האחרונים. ימיהם עד

תן ביצירתם ת את לאתר ני פעו ץ״ שככל הוא, הרושם המאוחרת. הכתיבה תו  ש״מתכוו
ת הזמן, שו ת נע פעו תו ת ה ביו סי טנ ת יותר אינ יותר. ונחרצו

ק של חזרתו אלי תו בי דו ל מד לי מ ת של ב דו ר בדי ת וניכו רט  ובכל ״אבי״ בשיר מפו
ר שירי יתר ת״. המחזו תמו תו עגנון של חזרתו ״י לדו פה לי ת, בסיפורי עטו שיו הל מע מתנ  ו

מו על לספר רצונו בין מאבק מעין ת, עצ ת לבין ביוגרפי סיונו מה ני ם שלו החסי המתבטאי
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ת. במעברים ע מפירוט, ״נקי״ חלפי של האחרון שירו רק לדגרסיו ת מגי תמצו  על שהוא ל
סי ״האטום״ עד המילה פירוק סף ד והוא שלה, הבסי מי ת״ את מע שג, ה״ילדו שאת כמו  כמ

שועה נפש, אבוד״. מ״לא מאבדן, כי
רות בכל שנה הללו היצי ת מסורות של שבירה י ת השכירה היוצר. של קודמו דע מו  ה
ה מ טוי כלי של לעצ ם, הבי תיי ת האמנו חסו ת ההתיי ם האירוני ת קרובות לעתי ציו בנ קונ  ל

ת ארס טיו א טוי מקבלת פו תי בי ה רב חזו מ צ ם עו ה תי דו ת בעבו חרו מאו ם של ה רי  ציי
ם ת ופסלי פ קו ת עד הרנסנס מ נו. ו מי ת י או מ דו זה בפרק שנסקרו הדוג ע  את לברר, נו
ת דל תקפו מו רות ה פן שהובהר כפי מאוחרות. ביצי פי באו תן יצירה, לכל ספצי  לאבחן ני
ת שה מתוך מרכיבים שני לפחו היצירות. מן אחת בכל שלו
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ה תי שנו ת ב רו ח מאו ת ראב אסתר יצרה ה ביו סי טנ אינ תן עד רבה. ב או ם ל  יצרה שני
ת ופרסמה שנים מאשר פחו תבו יותר רבים ביקורת מאמרי גם אלה. ב כ ה נ ם עלי שני  ב

ה קורות 1הללו. ם חיי אטיי ם הפו חי ת אינה היצירה כי מוכי ט מע ת ל, עם בהכרח מ ה הגי אינ  ו
ת פל תה נו כו תו בגין באי היוצר. של התבגרו

ש מו שי ם ה ם לשזור כדי שונים בטקסטי תוני ם נ שתו על מסתמך תמטיי ת גי  המחקרי
ץ, י׳ של מרנ טוי הכורך 2לו תי בי ם. מחזור עם ספרו סה הוא החיי ר מנ ם להבהי שגי  מו

ה של מרכזיים לוגי כו ת הפסי תי תחו תפ שתם כדי תוך וזקנה, בגרות של הה שולבת הג  המ
מי תחו ת ב מו ושירה. ספרו טע ר ל שי ש מע פג מ ם שני את הזה ה ם הצדדי שו שניהם מ  ש
ת בהוויה עוסקים שי ה בלשון האחד ובבירורה. האנו לוגי כו הספרות. בלשון והאחר הפסי

שים ם אנ שי שתמ ם מ טויי ם״, ״מחזור כגון בבי ל החיי ם״, ״מסלו ח החיי ם״ ״טוו  החיי
ם שהם משום שגי קי מו תי מין, ע ם יו מצויי ת ברוב ה רו צי ת. הי שיו ם האנו שגי  הללו המו

ם, שי ת ממחי ת התפיסה את לומרנץ, לרע תי על החיים על האחדו שג הטבע. ו  ״מחזור המו
ם״, של, חיי ל למ ת את האדם על מחי בד תו עו אכן הטבע. מן חלק היו ם ו  הם מרובי

ם מויי ם הדי ת החיים מחזור את המציגי מהטבע. סמל או מטפורה באמצעו

ה״אני״ נוף אל הארץ מנוף ־ לאחרית ראשית בין

שית תבת דרכה ברא ה על ראב אסתר כו ת החווי שראלי ה הארץ־י כ תו ה של לד  ובה נו
ת צמחה. ה״ ״מראו תיי ש ם שלה ה ף נובעי מי, מנו א שורשי, מקו ה והי  שום מתארת אינ
ם פרדה של תהליך עי עגו ת״. שתי ב״כאב הכרוכים וג 3המולדו

ען מלכתחילה, א לוז, צבי טו ת הי שי פ לי חו ב ה מכ די סו ת, פרו בל תרחקת מקו מ  ו
ת ת מהאסכולו לו דו ה: של הג מנ ק דור ז אלי חבורת בי סקי. ו ת שלונ דו ל ת הי אר תו מ  ה

ם בשיריה שוני ת מכל חפה הרא ת, תוג ם רוויי ערש משירי גלו עי עגו ם ג פי מנו  אירופיים, ו
עני המוכרים מ ת לנ ת הספרו שירה דורה. של העברי שנו ב לוי י ת ״גי או צי שה. מ  חד
ם הלוהט, החול הפורחים, הפרדסים סי ה יונק השיר והצרעות. האקליפטו 4זו״. מהווי

ת היעדר טיו שו ת הקי טי והדבקו תנ ם באו עי שפי ת על הן מ ם, המראו פי שו  הקיציים, הח
ם צניי תי, הסגנון על והן הקו ק, ההכרחי, התמצי ש המדוי ש בו שי תחכך מפג מייסר מ  עם ו

ת ם הוויי ת, חיי שכת מסעירה סגפני מו ת הלב את ו ה בע הזה שבקשר הקסם אחת. ובעונ
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ת מן נובע מיו טי אינ מו שצעד מי של ה פו ב הט החול על גו מד ולא המזרח של הלו  עליו ל
אחרים. מפי

ת ת. אפשרויות מגלה היא שוהם, לדע שו שן לא עצמה ״רואה היא חד שדה, כשו  אלא ב
שדה. כדרדר ת ב עו ד ת מו מי צ שדה דרדר של זו ע ת ה בד ם כעו ש חיי ה לברך שי  עלי

ת או תג ה ל ה היא בה, ו ל מבדי ם דאב אסתר שירת את ש ת ד שי ה של מ תי מי רה ע שי  ל
5ארצה״. בני לא אבל דורה בני שהיו העברית,

מו אין תה ראב אסתר שירת כ שי ת ברא ע ד ר היו ת לציי או צי ת מ אלי ר ש ץ־י ר  א
ת, טי תנ פי או ל־ פוי משום שוהם, ע תי אינו זה ש״יי ה הדוברת מאומץ. או מלאכו  חשה אינ

ה שהיא פ ם, את מיי ת אלא הפגו א א מה את מבט ת רואה שהי או  שלה. כנופה שלה, כמצי
ת, שני ש אם גם ו ה כאן י צי אליז די ת, אי ה זו הרי מכוונ צי אליז די ס ולא נוכח, נוף של אי  גיו

ת של או ת מצי תי דמת ספרו ת קו טענ מו מען הנוף על ה ם(. ל ש שו״) שט ט
רגני כחלק עצמה על הארץ, על ראב שרה זו בתקופה כי לטעון, ניתן ה של או  ההווי

ת. מי ה את רואה היא המקו חסי מו המקום עם י חסי כ תה אהובה. ובת אם י כו ה שיי  אינ
חד״ ל״קבוצה״, ץ ל״י ת דווקא אלא בתקופתה, הנפו ת שייכו מי טי ת אינ שי אי  הנוף, לפרטי ו
תיו, ת לריחו מו ש ם, ל ת הצמחי ע לאוויר השנה, לעונו למג פני. ו הגו

*

ת שנ ת ,1930 מ ם״, ספרה פרסום שנ שוני עד ״קמ שירי הספר פרסום ו  ראב״ אסתר ״
צאו ,1963ב־ ם לאור י קר במוספי בעי ם) תיי ם״( ספרו ה. בכל ספורים שירים ב״מאזניי  שנ

ת שנ עד 1941 מ ת זו, בשנה עטה. מפרי שיר כל פורסם לא 1947 ו  ספרה זכה ,1963 שנ
בה תגו הביקורת. של ביותר נרחבת ל

ת אל זו חזרה מ ת בי ם אחרי הספרו שי שלו ת כ ק שנו פו סי אי ח ה י ת כה היי  כרו
ת שה בהתבוננו במעקב בשיריה חד ם אחרי ו שינויי ללו ה תחו ם במהלך ביצירה שה שני  ה

ת כי סובר, שוהם הללו. הארוכות רפוזו  שלאחר בשירים הדובר ה״אני״ שעובר המטמו
ם שוני א 6מאלף. הנו קמ לה ״ככל כי אומר, הו שי מב  כן ראב, אסתר של שירתה ש
לה שי כה מב ת בתו ת. חווי ד אך המוו גו בל, בני את ועם למקו שר כפי ז ה שאפ ת הי פו צ  ל

ת זו, בשירה מוו רגני חלק אלא קריטי, אינו ה ת או מסכ ם״. מ שא ״בפרג בשיר החיי  ני
ת פנים קבלת לדוברת מכין הטבע עולם ברוח״ תי חי של מלכו ם ובבונג, חרדל שטי פי צו  ו

ם חדי שרים מיו מזג בואה את מב ת ה ת ל פי מא עם סו ם, האבק, האפור, אדמה: אי  הענני
שן ם הע ת במקום היריעה את ממלאי ה גם הצעירה. הנחרצו ת, מבחינ ען מוסיקלי  שוהם, טו

7מינורי. בסולם המז׳ורי הסולם התחלף
ם על בטי ף ראוי אלה הי סי מד את להו מ ם. משרע של ה ת החיי שנ  התקרבה 1963 ב

ל המשוררת ם. לגי ה מרב שבעי ה כבר חיי ה הי רי שירתה מאחו ת ו כלל ח נ טוו קה ב  הבדי
ל סגנון של המאוחר. הגי
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עניין ת זה ל חסו תיי ת מן חלק מ בו  המאוחרים. שיריה קובץ על התגו
ת ״חברו ראב אסתר של הצנום בספרה כי אומרת, כצנלסון* רבקה שי ת הרא  והאחרי

א והרי שבשיריה, מסע כחוזרת הי ל הראשונים, בשירים ארוך. מ ם, בגי רי ה הנעו ת  העל
ת בהם ושזרה ישראל ארץ של קיץ צימאון המעולף הקוצי, הנוף את רב ציורי בכוח לו  קלי

ת רגני ת משוררת של או ת בעל לד ה ללא אחת, מו ת רובדי בין חציי בי שן׳ ׳ מי י ת בי לדו  י
ת בי שן ו מי י ת. בי רו ת בג צ מרו ם ב שני ה ה ע ל אל הגי מכלו רי לו שקראה ה שי מ  קץ ׳

סוכי שירים בהם העולם׳, ת״. מורא מתוך חצובים הגות, נ בדידו ת ו שמעו את ההערכה מ  הז
ה נרחק הארץ שנוף היא, שירי ם ב ת המאוחרי ב טו ת ל תבוננו מה, הה ף״ אל פני  האני ״נו

ש המתייסר מפג מן עם ב והולך. הכלה הז
ם אחד רוגין שכתבה בפרוזה וגם המאוחרת בשירתה הבולטים המאפייני תן בכל לסי  או

ת פוק, שנו שיבה הוא אי חד המקורות אל ה מיו ב מת אל ו ת המגן חו שי  אביה. ־ שלה הרג
ת ע ד שירתה 9צלקה, ל ת ב מ קד מו ה ה ת של ״סוג הי תיו ת, ד ת טבעי ת... רליגיוזיו  טבעי

ת גיוזיו תר נוח שלה לרלי שירתה בטבע״. ביו חרת ב א המאו ת אל חוזרת הי סוד תחנו  הי
שיים: חייה של ת, האב, האי תי כאן גם האבוד. הנוף הבי שמעו א ביותר מ  לנוף, הקשר הו

ת לעצים, עונו ט אבל הכנף. לבעלי השנה, ל אטי השדרה חו שת הוא אלה כל של הפו  תחו
ק תו ת הקרב, הני דו ת. הבדי הספקנו ת ו ת ההגו ט תל ש ת צלקה שקורא מה על מ  ״רליגיוזיו

ת״. טבעי

 - בראי ״הזקנה
היא? מי

 - שנה שבעים
 - ואחת

10מי? של

שוררת אומרת ה המ פ סי מו ת השיר על ו לו עו ה של פ לד ה: י ת קטנ ש ל ספת נרקיסים, תו  או
ת, ריו ת פט פ ט ם, חו ת עלי מ רד ת נ רו מ ם, בצ רני קה או ם חבו ה תי עו רו ת. בז מו שו ב  ה

ה צי מבינ ת הילדה״, ־ ״הזקנה ואחרית, ראשית של הקו א ת התפיסה את מבט לי עג מ  של ה
ל סגנון ם, אינם החיים המאוחר: הגי ת הוא האדם ליניאריי ה מה כל של הצטברו  ולא שהי

ה, לה מטמורפוז שי מ ש. עורה ה כנח
״ בין הניכור אני תו עד קיים במראה שנראה מי לבין השר ה״ או  ה״אני״ שבו רגע, ל

מו בתוך מגלה השר לדה את עצ מה בטבע. החבוקה הי לדה של קיו  ״הנס״, על הקופצת הי
שקיעה עם ודוהרת אביה, של סוסו שר ה ת לעבור לה מאפ שפיו ת תקופת את הדעת ב ד  בגי

הגוף.
פן תן יותר כללי באו ת, ני לי הלירי הצד כי לראו לך הפרסונ ש הו  יותר רב מקום וכוב
ף 11בשירים. מי, נופה אל ־ הארץ מנו ע הפני טו בזיכרונות. הנ
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 באומץ, הסוף את מקבלת המאוחרת שירתה כי לטעון, נוטים ראב אסתר שירת חוקרי
מי, כוח מתוך פי מהטבע, ניזון אשר פני ה מנו שתיי שקפת שלה ה ה עולם ומה  הסוף שלפי

טגרלי חלק הוא ם אינ ם ויש מהחיי שלי עמו. לה
פי ל־ קנה בשירי 12לוז, ע עלת ראב א׳ של הזי ת נורמה פו מי ת פני פייני מץ לה: או  האו

ם הוא המנחם; מכוחם הנופים, מהקרנת נובע בברכה הכיליון את לקבל עון מדגי סי טי  בסי
13החרמש״: ״בעל בשיר זה

 החרמש בעל
־ אט מתקרב

רע: אירא לא
שולי  ירקון נח

 - כבדולח זכים
סביבי יהיו

 כחי אמסור
 הסוף לריחות

 דשא וכרי
־ מסביב

 ארדם ואט
 דג לקול

ץ פ תנ מ
 - המים שטח על

מרצד
שולח לי ו  כסף ג

ל רוטטים בעגו
(422 ׳עמ )שם,

ת זה בשיר רואה לוז תעטפו ם, שתייה במראות ה מי ם נעי ם נופי שכבי חד את המ ת, פ  המוו
ש ובעצם מרצון. כניעה מעין לדעתו, זו, מאוחרת בשירה י

טוי ״ ״אמסור בבי ליון קבלת רואה הוא כחי מהלך כחלק בברכה, הכי ם מ  שלם, חיי
פים כאשר ם הנו עי ם המרגי שככי הפרדה. כאב את מ
תו גם ע לה ״ככל שוהם של לד שי ה כן ראב, אסתר של שירתה שמכ ל שי ה מב כ תו  ב
ת ת; חווי ד אך המוו בל בניגו ת היה שאפשר כפי זאת, ועם למקו ת - זו בשירה לצפו מוו  ה

רגני חלק אלא קריטי, אינו ת או מסכ ם״. מ ת 14החיי תבוננו ת בשיר ה כחו דל בנו מו  של ה
בה חרת כתי ה מאו ל ה. כל אינה שזו מג תה נכתב אשר זה, שיר התמונ שהיי שוררת כ המ
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ם בת שף ושש שבעי ת מרכיב את חו טיו לנ ביוו מ א דל. ה מו צד ב שלמה ל ת הה כונו הנ  ו
ר שנה החרמש״, ל״בעל עצמה את למסו ת גם בשיר י ם עדו  מרחק הרחוקים ולחרדה, לאיו

ה רב רלי טו הפס ת מ ץ. כלפי הנראי טוי חו ל רע״ אירא ״לא הבי ה מכי ת אלוזי כי ״  תנ
ת מוכרת, ב ת המחיי שלימה: התייחסו אלך ״גם מ א כי־ ת בגי רא צלמו אי תה רע לא־ א  כי־

מדי. תך שבטך ע שענ ״. המה ומ מני ח 15ינ
ך אל ה״ תו רלי ם לוז שרואה ״הפסטו פין נכנ א גם בעקי ת״ ״גי מוו ת שבו הצל לכ  הו

ק הדוברת. מו הפסו מן עצ טי: מצב מז לנ מביוו חמה של מוצאה א ס, גם הנ ע כ ב ט״) ב ש  ב״
ם וגם בחמה( מי ח ר ב ת״) ענ ש מ חמה ובעזרה(. ב״ בדה בעצם הקרבה, בעצם היא הנ  העו

״. ש״אתה מדי ע אינו זה כל ע שת את מונ ה אשר והאימה המחנק תחו  המשוררת, את מלוו
ת תנ שה ונו פוק של הרג מץ אי ק מאו שתו ם. שטח על ולהתנפץ כשיר( הדג )כמו ל המי

שכת ההליכה ם והכרוכה הממו די באה בעינויי טוי לי  אשר הגהינום״, ב״מחברת גם בי
ש נכתבה שר זו, בתקופה ממ מותה. לפני שנים כע

קסלי מצב ש שלכאורה זה, פרדו טויי בו י ס נועם בי פיו ת באמת אבל ו חל חל  בו מ
פייני החרדה, ה או ב תי ש והוא מאוחרת לכ ממ ת ך בשיר מ טויי המסמי חמה בי טחון נ בי  ו

ת מונו ת מה. ל צד אי ם: ל היו / כבדולח ״זכים המילי שנן סביבי״, י ת י מונו מו ת  ״בעל כ
ש אט״ מתקרב / החרמ ה - ל מונ ש ת ח, בה שי ם כו מה. איו מזי ה אל ו מונ ת את ה  הז

ת ם מצטרפו לי מו מי ל״ כ שו ש ״נח ה בו גם שי טצי איום. כוח של קונו שך ו  השיר, בהמ
ט שאינו ט צו ע לוז, אצל מ פי נוסף: פרדוקס מו

ארדם אט
דג לקול

תנפץ מ
ם שטח על המי

מרצד
שולח לי ו כסף ג

ם, רוטטים ש ל) גו עי (.422 ׳עמ ב

״ ״קול הצירוף א דג ת מכל פרדוקסלי. הו שרויו צירת האפ מוי לי  הדג נבחר הטבע מן די
ס רכ מפ תק. ה שו ה ד ו ע ב ה מ ט ע מ ת ל מו רד הי ה, ה שלוו מה, ה רי ח, הז ל ה הבדו ע פי  מו

ת ל ההירדמו ת״, לקו פוכו: עם דבר כורכת ״ההתנפצו ה הי סערה. עם שלוו
ת ה ההתנפצו שך המהוו ה המ אצי צי ם התוקפני, הפן היא נחשול של לאסו ץ האלי עו  הנ

כבדולח. הזכה השלווה, בקרקעית
ת ענ ט ת לוז ל מוו ל אינו כלל, טראגי אינו כזה ״ שא, רך הוא להפך: אימה, מטי  כד

ם פסטורלי, עי ה כתרדמה נ מ מי לדה של ת ה י א ר ה״)  השיר כי לי נראה (.12 הערה שלוו
ה, קבלה רק אינו ת שלוו מ תרד ה״ כ״ לד ף. של - י ש הסו ם בו י ה אמנ ע מרצון כני
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ת התעטפו ת ו ת״ כאמור, גם, אבל אהובים, במראו שול״, ״התנפצו  ״לא הדשא״, ״כרי ו״נה
אט״ המתקרב ״החרמש רע״, אירא לו ל אפי ם המים, ו ם הגלי שולי ם והנח לי בי תו אל מו  או
ם כ״ג פרק שר בתהלי ת המתק בי אטי צי ת החיים: קץ עם אשכבה, טקס עם אסו או שא בנ  ד

ת מי על ירביצני, חו הלני. מנו ינ
ת שתי ת ת בי אטי צי ה זו אסו מה״ אינ תמי מו ״ א כ ת. שהי ת נראי טיו לנ מביוו א לה ה  העו

ה ת ממנ פייני בה או מאוחרת. לכתי
ת החזרה לדו עה כחלק לי מה מתנו פי מופיעה, היא גם פני האחרונים. בשיריה לוז, על־

רי באה היא טוי לי ת אל בחזרה בי השתייה: מראו

ב ״לילה טו
ת שמים לרחבי אדמו  רחוקות ו
הארץ לצבא

צות שו ולבי תיב 16נרקיסיהן״. ונבלו ־ שנ

ת ״והלא צו תן בי מחיי צ ם הן ו תוני שית שעברה המאה מן נ מאז זו, מאה ומרא שו ו ב תי  נ
שו קא זוכרת ראב אסתר אבל - ונכב תן, דוו מהן או א ו ת. הי בן נפרד שר שאי מו  אפ
לם מן להיפרד ר בלי העו כי ב את להז ם: הטו די לי ירוק ריח בידי ס, כע פטו קלי שר א  כא

ת אל מובהק קשר קושרת יריק׳ ׳ריח הסינסתזיה ת״. חוויו לדו 17הי
עה מתייחס 18שוהם גם מה לתנו  כי סובר, הוא ראב. אסתר של המאוחרת בשירתה פני
מינו בן לקורא ראב שירת של הקסם ״סוד א בכך הוא י ה שהי שי צורך על עונ ק נפ מו  ע

תק אדם גם שהוא המודרני האדם של טלי. מנו מנ טי סנ שרת היא ו ה אל לחזור לו מאפ  הווי
ת ת קמאי ת לו: שאבדה חיוני היו מא בן נאיבי, אדם שוב ל ת טבע. לאי ת האמנו דרני  המו

ת את מעניקה ק חווי תו ם ואת הני עי ת אל הגעגו שירת בעוד האבודה, האחדו  דאב אסתר ש
קה ת מעני ת חווי ה אחדו מ מי טה... ת שו ף הקשר פ מי, לנו שווי, המקו ת יוצר העכ דהו  הז
ת די ע מיי מצבי לו צוהר על ו תו אל לקורא שנפתח מאד, צר רק ו לדו ת ואל שלו י ביו אי  הנ
עד לו שאבדה תו״ עם ל פי אל בחזרתה רואה שוהם )שם(. בגרו ת נו דו ל  אל חזרה הי

ת ביו אי ת הנ מגוננ ת מפני ה מ ת. אי מוו ת ה לו ת הג קאי אלי ת מן הבי לדו ה הי ת אינ מ  קיי
שירת שארת ״האני ראב. ב ד נ מי ה בתה בחזקת ת קטנ ת ה ק פונ מ ה מא של ו  אדמה״, אי

שם(. אומר הם) שו

*

חמה הנוף, ח הנ ת השתייה, ממראות שואבת שהמשוררת והכו סו קת ההתכנ תפנ מ קה ה  בחי
ם הריחות, של קרבתם על וההתרפקות אדמה אימא של ת הצבעי שמו ת ו מו  המוכרים המקו
ת, כדי ער מיו טי ם אינ ם אינ ם את סותרי ת כחו ת של נו ש בי שלו רל מרכי ה מו ב תי  הכ

ראב. אסתר של הזקנה בשירת המאוחרת
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ת קו ת הינ ם, מן ה ה החיי ל רי העו או תי ת מ ק ת ע דו ה הבדי מלוו ה ו מ ת, בני סי פי ט  מ
ת טיו לנ מביוו א ת ה תבטא מ ה קרבה ביחסי ה ת, עם ודחיי עה המוו מה, והתנו  עצמה, אל פני

שיתה אל ת, רא ם הביוגרפי ת מהווי שתי ת ת אטי צירתה פו שקלם המאוחרת, לי  בתקופה ומ
שקלם רב זו ם של ממ שאי ת ביצירתה אחרים נו קדמ מו ף דרך ישראל: ״ארץ כמו ־ ה  הנו

ה״ אל שה כאם ״המולדת או היסטורי ת״ וכאי שני עו כפי חו ם״. בקובץ שהופי 19״קמשוני
בחן זה בפרק חרת יצירתה תי ה על ראב א׳ של המאו בי מן, השונים: מרכי ת יו מו שי  ר

ת סיפורי קצרות, לדו ת. ושירה י שפו בכולם לירי ח בי יי ל סגנון מרכי המאוחר. הגי

20״בחלל אבוד מכוכב נצוץ אני ״ואולי

ת תקו ם מן ההינ ת החיי לכ צה וצוברת הו שיריה תאו  )שירים ראב אסתר של האחרונים ב
ל ואילך, 1971מ־ שנכתבו ם מגי שבע שבעי עד ו ל 1981ב־ מותה ו ם בגי ושבע(. שמוני

קדמת ששירתה בעוד מו ת ה א ת התקשרות מבט טלי  שיריה עסוקים כך העולם, אל טו
ת האחרונים ק מצו ת ב תקו ם אל הקשר והפרדה. ההינ ת המקו פ קו ת ם״ ב שוני שא ״קמ  נו

נצחית: הבטחה

ך עם ״לבי ת טללי לד מו

שי פני כעל  צח מ
ע בם לעולם 2K ...״ אנו

שוררת של ההבטחה ת אינה הצעירה המ ס ח תיי ה. מ ת פיו חלו ך היא ל שי מ ע ת  בתוך לנו
ת ההוויה רי חזו מ בע של ה ט ם״. ה ל ת, הקשר ״לעו כו שיי ה ת ו שוניו א ה של הר הווי  ה

ת שראלי ת, הי מי שלד הם המקו אי ה ד אי ת. היצירה של ה מ קד מו מי טבעי הוא הקשר ה  ל
מיו שצמח ם מי ת בתוך הראשוני או ת. המצי שראלי ת הי פניו ת הגו  באה הזה הקשר שבמהו

די טוי לי ת בי ת, זיכרון בהצטברו שו לת התחו תי ש ת ב שו ת הללו התחו שוניו  הקשר ברא
לתינוקה: אם שבין

 פורחים ופרדסים סמדר ״ריח
השקיתי; אם חלב עם

שות סבתות בירושלים, קדו
תכן 22עלי״. תגן זכו
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קפת המשוררת טחון מו תן האם, חלב חייה. של זו בתקופה בי שה נוכחו ת של הקדו  הסבתו
ה, יגוננו אלה כל קו עלי עני שת חייה של זו בתקופה לה וי  ארוכה רגל ״אשלח עוצמה. תחו
ת מעבר אל לו בו ש״. לג 23הי

שה אינו פורחים, ופרדסים סמדר ריח אמו חלב עם שינק מי תי בין הפרדה עו או  המצי
ש הנכסף. לבין ש כוח די לה י שלוח מסוגלת היא כי להרגי  מעבר אל הארוכה רגלה את ל

ת לו בו ש. לג ח הי בע הכו צירה מן הנו ת הי ש תחו מ חר״ ו ק ה״י ה, את מחז  מה כי האמונ
מן על יגבר עת אותה שנבנה שאר הז לו. מעבר ויי

סה קה זו תפי מד מחזי ע רה מ ה אורך לכל לכאו ת אבל המשוררת. של חיי בוננו ת  ה
דה המאוחרים בשיריה ע שמה כך, על מעי פי מו ה זה בשלב ש ם, מעבר בקיום כאמונ מי  לי

לך ש הו ה ונחל תי שנו ת ב שהיא המאוחרו ת כ צב תיי ל מ ת מו ף. התפוררו ה בתור הגו מ  על
שליטה. ונמצא נצחי הוא הקיום שעצם בהרגשה חיה היא ת את ב  מקבלת היא לכך ההוכחו

תו חיו צ ף של מנ שה הנו קדו מה ת ו שכ מ ת מ רך ה ת, לאו רו ת הדו צק ם, נו ם באבני פי  בנו
תן בנוכחו ת של ו ת. הסבתו שו הקדו

ם ההתמסרות ת למקו מצא ם מעבר נ מן: למחסו ד הז ד ״י ל בי חו ל, נ  ־ /קו־בינו מחו
שנו. ך נפ ס מנ סך אהבה / א הדם /ונ ש תד דו ארץ, / ב כ ה וחזקו /ו לי ע 24הדורות״. /

שאת ההבטחה אבל ה שנו מ ה צעירה, משוררת ע ה, שחיי ת לא לפני מד חן עו מב  ב
ת הראייה בי ספקטי תה טרם שנים ארבע שכתבה בשיר עצמה. שלה המאוחרת הרטרו  מו

לה היא טי בכוחה. הצרופה האמונה גרעין פעם שהיה מה בכל ספק מ
שת את הצורבת, עקרותה את מזכירה היא זה בשיר ת ההחמצה תחו פייני או ם ה  לאד

קן את ז עדר ו תה. אי את הקשר, הי כו שתיי ת ה תקו א זו מוצהרת הינ ת הי פייני ה או ב תי  לכ
ה מאוחרת עניינ ת ו 25הסביבה. עם האינטראקציה התמעטו

תי לא ״בעצם ע לדרכי פעם אף הג שתולת אור זרועת רחבה /דרך / ם ו ה עצי תי רכ בי / / 
ד מי תי ת של תל ש רים ה ם בייסו לי דו ם ג בדרכי ת / ת, לא צדדיו לה שלמו א בצער טבו ל / 

ע פריחתי לכלל הגעתי לי בי הטבו או ם בני עשרת אלה היו / תני ם האי א כאלוני של צאו /  י
מעי לי מ או או במדכר דרכו את שאבר שבט אם אני / ת / פי עלה צו ת כחלה נ טי לגנ א  / ו
אולי ץ אני ו צו 26בחלל״. אבוד מכוכב ני

שת ת תחו תקו תבטאת ההינ ציאה מ ם: אל המרכז מן בי שוליי עה לא הדוברת ה  אף הגי
ת לדרך פעם מי שלה״ אלא שלה, הפני שתל ת. בדרכים ״ה ה מה צדדיו ע שהי בו  בה ט

ה כהבטחה ל דו ש. לא - ג ממ חה הת ת, הפרי ת היצרי חפ ת של הסו שי ת דרכה רא  נראי
שנים במרחק ת כמו ה שלו שתל ת ה בי ת, בדרכים פסי א צדדיו לם, בצער. טבולה כשהי  מעו
פי ל־ חר, השיר ע עה לא המאו שוררת הגי חה המ תה לפרי ה שהיי ע ת בה טבו פ קו ת  ב

ם״. שוני ת ״קמ שרו שת את המסבירה אחת אפ א ההחמצה תחו ה הי לדו. שלא בני  זו אבל נו
ת האחרות אלה האפשרויות. אחת רק עו שה מצי מיים מצבים שלו  עם מתחברים שאינם קיו

ת, או ם או המצי לי ם ־ אחרות במי שי שמ ת, מטפורה מ תקו ת להינ ת: שונו בדידו ו
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ה האפשרות שונ א הרא תה הי שבט אם היו ת במדבר״; ״אבוד ל שרו ה האפ שניי א ה  הי
ר גלגולה פו שגת; בלתי ברייתה מטבע שהיא כחולה״, ב״צי ת והאפשרות מו שי שלי  היא ה

ת: רי לי מטפו א או ץ הי צו כב ״נ ך בחלל״. אבוד מכו ש בתו ם חוזר שורות שלו מיי  פע
שרה אב״ד השורש לך הטון את ומ ק ההו ת תנ מ ם. מן ו ל השיר אם המקו תחי ה מ מונ ת  ב

ת סטי ה, עצים שתולת רחבה, דרך של לכאורה ראלי ם הוא הרי בירכתי  באווירה מסתיי
ת, סי פי ה מט מונ ת ת ב לכ הו ת ה ט ע מ ת מ ת כדי עד ו שארו ש הי פ ת נ ץ בלבד: סמלי צו  ני

כב בחלל. אבוד מכו
ש ת שלו שרויו ת האפ ה״ מעין טוז ת! ״ביוגרפי ה פואטי ה זו ביוגרפי שאלה עונ  ״מי ל

א אני?״ שהי ה כ ד מי ע ש מ ת. שלו פציו לן או ת כו דו  דובר שעליו הקשר, אבדן על מעי
צירה מה בי שונה שלה. הקדו ה הרא ד מי ת על ההחמצה את הע מונ ם: ללא האם ת  ילדי

שבט אם היא המשוררת ה במדבר, שאבד ל אצי צי ת ובאסו תי ת תרבו ש. ־ עברי בד נענ  אי
ש דרכו, את ה ממ לדרכי״. פעם אף הגעתי לא ״בעצם השיר: של הראשונה בשורה כמו

ה גם ה האופצי שניי ה ה ד ת, היא המשוררת אולי ניתוק: על מעי  קטנה, שיר ציפור צופי
ת אפורה ה מתוך אבל עין, למראי ם הכהים צבעי צי צנ ם מנ ם צבעי ם: מתכתיי  ירוק, בולטי
ל. סגול, מוי כחו ם זה די ף כחלק המשוררת של הקדומה הראייה את מדגי די. מהנו מי  ה

ת״ ״נעלה התיאור אבל טי אלגנ ע ו תה מפקי ת או טב ומשרת בסביבה ממעורבו  רוח את הי
ת. ריחוק של רוח הדברים, הינתקו ו

ת האופציה שי שלי מה היא ה לן, העגו שרת שאינה משום מכו ה עם מתק ת ההווי שי  האנו
ה עם או במדבר( )שבט שמת החיה, ההווי ב הנו ת מסבי תירה היא כחולה(. )צופי  את מו

ת האפשרות סי פי ט מ ה ה קצינ מ תה ו ט. אבדן עד או חל כב מו ע רחוק הכו ב ט תו. מ  בריי
ד הכוכב בו א מנו רחוק ה ת מ מו על הי ה חלל ו א ב תק הי לי. נ ט ת טו ה ראיי מ צ  של ע

שוררת ק המ הו כחל ש מ ד מ ה אבו ד עי ת על מ מ צ ת עו קו ת הינ ך, מן שלה ה  מן הסמו
הקיים. מן המוחשי,

ב מרכיב שו ת ח ש ת בתחו קו ת הינ ת הוא אמן של ה תקו  מן רק לא היצירה, מן ההינ
תו. הסובב העולם שה 27קצרים״ ב״שירים או ם שירים שלו רי אטו ת שנכתבו מיני  בהיו

ם כבת המשוררת ם, שבעי שתיי א ו ת, נפרדת הי מר מהזיכרונו מד מן כלו מ טי ה מ ת  של ה
מרי השיר, ת מחו או מצי ם ה תו, המזיני ם״, או לי מי מר מה״ שון מן כלו ת הל מעצב  את ה

ת מו ת לו ה ל ף ה לבסו ת״, מן גם ו מנגינו ה מה ״ א מ ד ראתה שהי סו תי כי עו מ ש ד מ או  מ
ת. ־ ביצירתה קליו סי 28המו

ת רו אטו ת אלה מיני פייניו בה או חרת לכתי תן מאו פ שאי ת אל כ שטו ת. הפ תיו התמצי  ו
ר שי שון ה צג הרא ה, מו הכלל ת כ מו בר ד ה הדו ע פי ם מו ת ברבי מ ע מ ע מ טון את ו  ה

ת המתוודה: ם ברשותנו: אינם /הם, ־ ״הזיכרונו כגני ם / ם שתולי ה אז ־ בנו / מ ם / רחי פו / 
אין הרחק ם /ו אי יודעי נו / ם גני אם ־ האמתיי או ־ היום לאור / ם״. / שכי מכמני־מח ב

שוררת של הפרדה א המ נו פרדה הי ם״. מ״גני תיי מקנן הספק האמי האם ־ הוא בה ה
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ד אין שמא או האמתי, הגן הוא לה וברור לה שזכור מה ע דרך עו הגי חה אל ל  הפרי
ת הרחוקה לכ מתרחקת ההו תנו״. ו שו טוי הקודם בשיר שהוזכרה הפריחה, מ״ר  של כבי
עה החמצה פי רחוקה. כהתרחשות זה מאוחר בשיר גם מו

ד מנסה או בה שמתבונן מי ע אינו אותה ללכו ד ד יו ת אם עו ת האמ מצא  או בנגלה נ
מתן משא בנסתר. מה ו ה המספר עורך דו רא ת״) מו קד מ ת״ על בפרק זה בספר ב״  ״מקדמו
ת עם מאוחרת(, כיצירה ם הזיכרונו ת שלו. המתרחקי מ צירה גם מתבססת הפרדה ני  בי

ם על המאוחרת מויי מה. לגן, וקרבה טבע של די לם לאד ך העו שי מ ח, י ל, לפרו מו ק  ל
ת. ללבלב תנו ש ת ולה ת, הזיכרונו חו כ ת, כנו או מצי כו כ שי מ ח י לם לפרו א גם בעו  לל

עה״ די א הדוברת. של ה״י ש, - כדרכו ־ והעולם ומתרחקת, נפרדת הי  עניין, חסר אדי
ם מעצמו. מתקיי

ם לי תרו המי שני בשיר נו ת, רק ה מו מי ״אני כאשר בחלו  שני ואפר״. עפר כבר עצ
ם מויי צמדו די ם: אל נ  זוהרים. שניהם פעולה, מעוררים שניהם וברקים. אש שבטי המילי

ש שבטי ם היו הא ם בה, מכי בי שיו אבל לה, מכאי  ברקים מראה נותר: המראה רק עכ
ת. מו ד לא בחלו שת עו ם כאב תחו לי ת. המי ף בו אין המכו ב מה בגו ש. על שיגי  שכן הא

ואפר״. עפר ״כבר הוא
שר ״המלים, א תקו / טי - מפי נ ב ש כ כו ־ אש / ה ם בי, / ד /כברקי תיי אראם עו מו חלו ב / 

ך ־ א ־ אני / / מי צ שם(. עפר כבר ע אפר״) ת, כמו ו ם גם הזיכרונו ת המילי ם חיו של חיי  מ
ת עצמן. כחו בה עוררה שלהן הנו מעט התקשרות של כאב, של תגו ת כ פני תן. עם גו  הוויי

לן והנה ע קו ם, עם גוו שני תן, ה ם הלך שבהן הרעם צליליו התעמע תר ו  המראה רק ונו
האילם.

ה הדוברת ת אינ ת תעמ מן מ ת. ע או  את רואה היא עדיין בחלום שרק מודה היא במצי
ם, שרידי את הכוח, שרידי ת אבל המילי או תקת כבר היא במצי טין. מנו לחלו
ה הראשון בשיר אם קט ת ננ מ ר ני בו ת, די שני השיר הרי כללי ה כבר ה ד תוו  על מ
ת פרדה שי לו אי אפי ת ו פני שה גו ם. מן - היצירה ממע לי ם האש שבטי המי חלפו המכי ת  ה

הו בלבד. בחלום בראייה רי הציור ז מטפו ת ה ש תחו ת ל טו מע ת ה ה של ה ת החווי פני  הגו
ך כחלק היצירה. מתהלי

פה מהלך את וחותם האחרון השיר בא והנה שי  מן האחרון הצירוף את באמצו הח
שני השיר ר/- ״כעפר ואפר״: ״עפר ־ ה פ א ת לא והקיץ ו מנגינו ה ת לי/ו או ש הני  / ־ ברוח /

ל כמלח נושרות ע ת, / שלא הצלקו דו / לי ם(. יג ש ם״) ת; חלה כאן גם לעול תמעטו  הרעם ה
שומו, את רק הותיר הקודם בשיר מו העד את רי תרו ־ זה בשיר גם וכך הברק, - לקיו  נו

שה עצמם, החיים אבל יימחה, לא הרישום שעבר. מה של רישום נותר צלקות,  עצמו, המע
ה או מנגינ שאת כבר עצמה ה ת, ברוח. ני ת ההתחלפו  ״לא כבר הזורמת ההוויה השנה, עונו

מר לי״, ם כלו מצאי ת בלעדיי. כאן נ נו מנגי ת ה מעו ש אינן הנ ת ו לו כו ש י מ מ ת תר לה  יו
ת הצלקת על המלח הן בשיר מ מ מד ת. הפרדה של ה וההינתקו
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ם אין שת רחמי שלו אין הללו השירים ב סיון ו ק ני מתי ק הגזרה. את לה פו טי האי א פו  ה
ק עני מוי מ מוי הראשון, בשיר אחד די ל די ש )שבטי כפו ה הם הא ש מע  בשיר ברקים( ל
שוב השני, מוי ו שי. בשיר אחד די סכון השלי ת החי ביו סי טנ האינ ת שבאמירה ו רו תי  את מו

ם כאב ל מו מעבר גם שבפרדה העו קיו ם הנפרד: של ל כו הגני שי מ ח י  במרחק, לפרו
מו הברקים תקיי ת, י מו ת בחלו דו לא האלה הצלקו לי ג א הרי עצמה הדוברת רק לעולם. י  הי

ואפר. עפר כבר

29״אני העולם בדפן ״לכודה

ת תקו לם מן ההינ ה העו ה רק אינ ץ כך על קינ  בד קצרים״. ב״שירים כמו לי״ לא ש״הקי
ת הנוף, מן מזדקן אדם של הפרדה עם בבד עונו שנה מ ביו, ה מח ומאהו  של סוג גם צו

ט: פל ם מ ם החיי שכי מ ם נ ת אחר. במקו ם, אל ההתקרבו ם האלוהי שא התחנוני מתן למ  ו
ת מעבר לו בו ת, לג או ף הבקשה המצי ת חזקה בהוויה להתכנ חמ מנ ם ו  המשוררת את מלווי

ה תי שנו ת. ב ת האחרונו מצאו פן ההי פן מתארת העולם בדו שי באו ח  הקיומי: מצבה את מו
אין אחורה דרך אין ת דרך גם ו תקו ת להינ טלי א טו לה שהי כו ט י שלו עדה ל מו בה. ב  ובטי

ת דו פן הלכי א בדו שר מצב הי בונן לה המאפ ת ה ת שחלף במה ל לבנו ה ו מיונ  את בד
תה מונ א ת א הי שהי ת כ תק מן מנו והמקום. מהז

ת אותה ד ת, מי שי וחום קשר מעורבו תה שליוו אנו ם שבים הארץ, פני על או מתעצבי  ו
ת כחו שה בנו סי, בעולם שלה החד ם משוחרר מטפי קי ת, מחו לו לל שם וגבו תחו קון מ  התי
ת לו ה את שמיררו לעוו מן של המתאר קווי נפרצים גם ושם הזה, בעולם חיי ם. הז  והמקו

שי יותר, צודק עולם ה בונה היא אותה הסובב מזה רך יותר, אנו שה באופצי  ששירה החד
ה מאוחרת שוי ח. ע מעל לפרוח, האהבה שבה הזה האחר בעולם לפתו שת שבה לכול, ו תחו

T r T

ת, שנה ההשתייכו ה י פצי ת האו תבוננו ף לה מעו ת על הציפור מ  העבר מן לה. שקדמו דורו
ד ומן תי ה היא הע עד טוו שך, אחר, חיים מנ ת אותם בכל מוצף מתמ מו ת חלו או  לא שהמצי

מעולם. לה העניקה
ם בשירה מזו ״ ״ז בי תב (,1972) סבי תה שנכ היו ם בת ב ה, שבעי מונ ש ת ו אר ת  מ
שוררת ת המ מון״ ״סצנ ה יום רוגשת, ה תי לו ת של כלו לו הכוורת, מלכ ת שכו קו  וחום, מתי
ת. ארוטיקה התמזגו ו

ת מזגו ת שת הה ש מתרח שלו רמות: ב
ב עם ם ־ האהו ת ״גפיי ת אותי מחבקו חצו אליו״ אותי לו
ת ״אני ־ הקבוצה עם בשרשרת״ טבע
מן עם ה הז רי ת רואה ״אני ־ וההיסטו / רבים דורו פני ל ם/ בדפן ולכודה מ ל עו  אני...״ ה

)שם(.
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ם רק לי עלו שמים חוקי ״רק בשיר, האחרונות המי ת בנו״, פ כו לי  מקום אל האירוע את מו
ם שבו אחר, במקום אלא הארץ, פני על קרה לא שקרה מה כל אחר. עלי ם חוקים פו  שוני

ת ההמראה הארץ... שעל מאלה סי פי ט מ ה ה ם בונ  קורה שבו עולם, העתק אחר במקו
ת: קורה שלא מה כל לדוברת או ם שבו בעולם שם, רק במצי עלי קי פו א השמים, חו  הי

שאת מלכה פי ני ה האהוב, בג ם צאצאי אלו קרביה את מלטפי שמחת דנים ו  כל עולם״. ב״
ת בדרכה שקרו העוולות קונן על באו ם בשמים, אחר, בעולם רק המלא תי מצא במקו  שנ

ה. מעבר להווי
שה עה לא שמעולם התחו ת לדרכה הגי גג תפו ץ עצמה את בראותה מ קי מחו מן לחו  הז

והמקום.
ת מונ דה הדבורה ת פן הלכו לם בדו ת העו א ת בצורה מבט צירה רוח את מרוכז  הי
ת, העצים, אל הקשר ראב. אסתר של המאוחרת מו ם הריחות המקו שה את מעגן והצבעי  נפ
ת, או ד במצי מן בעו ת שהז ת או ק על מ תו פה ני תעו פן שמעבר. מה אל ו לם דו  הוא העו

ת קוד ר נ ת: שני של החיבו מו ל ק הנכסף זה העו מעני ה ח, ו שר, קשר כו ה ואו ם, וז  הקיי
מעט. ההולך ת מ ו

ד זה שיר מי ע הה החובקת, האהבה, של כוחה את הקיום במרכז מ בי לו עוף המג  אם אפי
צהרת אינה ם. מו לי ת שכל אלא במי שו ת ההתרח ע ק פ ת מן מו או צי מ ת ה מ קיי ת מ  רק ו

בו. חלים לא האדמה שחוקי במקום
ת התעופה סי מטפי עה ה פי אציות המאוחרים בשירים מו ת. בוורי  שבהם המובהקת שונו

לת היא כו תק עצמך את לתאר הי ת תוך הגוף, מן כמנו ממרחק: עצמך אל התבוננו
מצאת לא ״אני ך נ תו ב פי / תי גו רחק ה מכבר זה מעליו / צ ק מ אני העולם / ה /  / בו: חוז

צד תג - נשרף הוא כי א ־ תג אחר / א כאב לל ל כלו / תני תו העלו ם לגרדום ל רדו הג א /  הו
י ־ זבולי אנ ת / כנ ו/ שו לי תלת ע שו ציו פרחים ו ש בערו ם /י עי חה מגי ש לפרי ם /וי בלי  נו

30באבם״.
ד סביבי״( )״זמזום הקודם השיר בעוד מי ע פן על הדוברת את מ  בשיר הנה העולם, דו

דת בקצהו. עצמה את שמה היא זה ה ברמת קשורה ההרחקה מי ה האינטראקצי  לבין שבינ
ת. או פן על המצי מצא עדיין להיאחז, במה עדיין לו שיש מי נמצא העולם דו אל נ  שב״חן גו

פיו ם״ ג קי שאת. היא המתו פן ני ש הדו שמ שהו קליפה מ שי. קיים, למ תו כורך הוא ממ  או
ש מ ש מ צה ו ץ. לבין בינו מחי א זה בהקשר הקצה החו שך של סוף הו ם מ ארי. חיי  ליני

ב מן הקיים. עם קשר מאבדת אשר סיום, נקודת ת העולם בקצה כי עולה, הכתו מד  כאן עו
פה שדחקה מי ד מגו ת כדי ע שו תה מהלך את לכאבו. אדי א התפוררו ה הי שה, אינ  מדגי

פה שרחקה משום אור העולם. קצה אל מגו סי לתי פי ה זה מט תלוו ת גם מ ש חו ר ת  ניכו
תוק הסביבה. מן כלומר מ״אתם״, וני

ת מצאו ארת אחר בעולם ההי סת מתוך מתו ת״. עולם ״תפי בי אי  ההמראה מחוז אם 31נ
ם, הוא שמי שוי ה ש ע עין בהם להתרח ג מ אלו ם, עם די הי ת שבו אלו ר טיי צ ברת מ הדו
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ה שא ״כעל ך״ ברוח הני שי פי ם, וגו ם הענני ש ורוח הברקי קוד ם ה שי מ ש רה מ או  תפ
ת לתעופה סי פי מט ך אירא ״לא הזו: ה ני ענ ־ שי גו ם / לי לג תג מ ה שי מעל שחורים /  / - לרא

שי את להם אמסר ה נפ ת הי שא כעלה /ו ך הני ח־פי א ברו ל שמל אירא / ם בךקיןז ח חזי האו / 
ת־לבי צי ם בצי רי ע מנ תו /ו / או ן לי ח ־ ק ב א מ דך / שה בי קדו ה ־ אני ה ש ע ב בי / טו  כ

32בעיניך״.
ם מאחר שה שהמקו מי נע טי הדוברת אינ א ו ת חלק הי ת, ממערכ מי מי  בה אין הרי ש

ד חד עו מה פ ל מ ר שעלו צו חד לי ך מי אצל פ שיי ם ש ל ה. לעו ת הז שו קד ת  כרוכה הה
ת אבק בהתרחקו ״ מ״ לין חו ת ה ת ובהתמסרו לי ט ה טו מ לם: שמעבר ל  את ״אמסור לעו

שי״... שה ״בידך נפ שה אני״... הקדו ב בי ״ע שם(. כטו ך״) בעיני
ת כו טוי בין סמי טרלי בי סי לי מטפי ת ו פייני ל לסגנון או א המאוחר הגי הי ה ו ע פי  מו

שמל בצירוף זה בשיר מעט צירוף ברקיך״. ״ח צג טכני, כ מיי ת ה או ת מצי שי מוכחת, מוח  ו
שהפעולה ת היא לו המיוחסת כ סי טין: מטפי ת־לבי״. ״אוחזים לחלו צי בצי

מעט ראייה ת״ כ ת שלאחר קיום של ״טכני עה המוו פי תי״. ״לאחר בשיר מו  בשיר 33מו
ת זה אר תו ת מ פ עו ה ת מ ש ת הנ א ש מ ש כ פ ה של נ שלמה. שלוו ה שיר אם ו דם ב  הקו

שי הדוברת התמסרה ם לגו שמל שחורים ענני ח ך ברקים, ו ה מתו חזיק במי אמונ  בה שי
ה כאן הרי האחר, בעולם שתנ ת. יותר קרוב והופך המיקום מ או למצי

ת שונה הריחוף עה טיב מבחינ עור״ התנו ל״ מה״ני לגו ה״ג עו ו  הקודם. השיר את שהני
ה שיר לו ז ה כו מ של מון שקטה ה א ת ו שארו שמה. בהי ם הנ תון שנבחר המקו  שני בין נ

ת מו ה המעוררים מקו אצי צי א ביניהם הריחוף 34ו״תבור״. ״כרמל״ נס: של אסו שך הו  המ
תה של כחו ת נו מו ה, האהובים במקו מי במצב עלי שקל, בלי גוף, בלי שונה: קיו  באותם מ

ת מו ם מקו סי ם כאלה שנ שויי ש. ע מן גם להתרח ם חסד עת הוא הז ת ־ ורחמי  בין ע
ת. שו שמ ם״, ״בין ה ה רגועה״, ערב ״ברוח הערכיי ע שמה מגי תקת הנ מנו  אל העולם מן ה

ת ת שלוו סו תפיי ף זה חסד של ברגע והאהבה. הה ת ״טל האהוב של פניו על תרעי  חיו
ורוך״.
ת שני בין ם בין הללו, הקצוו לי ה״ המי שלו ש ו״רגועה״, ״ שמה ריחוף מתרח  בלי הנ

שקל, בלי גוף, ף מ טו ת בלי תינ בנ חרת הרכות אהבה. ו תה באה הזו המאו ט מאו ה ע  שהעז
ם שלם דור במרחק שי ם וארבע )חמי ב לכן( קודם שני תו ם: את לכ לי ת ״אני המי ח  ת

קלה, ציו זדונה, האטד/ קו 35זקפתי:״. /לקראתך צוחקת /
טחון, של טון הוא המוקדם בשירה הטון ת, בי ה נוכחו ר העז שה של וקנטו טחת אי  הבו
א בכוחה. ת, הי בי טי ק א א ת הי מ חר בשיר קשר. יוז ה המאו ת חו כ ת, נו חני ת, רו  מרחפ

ת טל מרעיפה מצא ורוך חיו ה הנ מי טו כו ת בדי חלט ה מו צי ם לקו שכבר הזקופי ם. מ מי הי
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ת/ ״ונפשך 36לרגליך״ וארץ/ שמים כין מרחפ

 מכוח ההינתקות תעופה. של כדימוי המאוחרים בשירים מתגלמת העולם מן ההינתקות
 על־ידי איקרום כנפי בניית מאז האדם של נצחית נפש משאת היא האדמה משיכת
 מצב הוא הריחוף המינוטאזדוס. מאימת ולהינצל המבוך מן להימלט כדי אביו דדלוס
 התעופה בדימוי שימוש על־ידי אחת. ובעונה בעת והיעדרות נוכחות שמאפשר קיומי

 יכולה היא העולם, את רואה היא חיצונית: ראייה בזווית עצמה את המשוררת מציבה
 ללא גוף, ללא ההימצאות בגופה. בעולם נוכחת אינה אבל ורוך, טל אהובה על להרעיף
הפרדה. לעקת פתרון משמשת משקל,

 הריחוף פעולת שבו אחר, לעולם המשוררת את לוקחות המטפיסיות התמונות
 הסוף, ממצוקת נפשית אותה ומרחיקות החדשה ההוויה בתוך אותה מניעות והתעופה

העולם. מן כפרדה הכרוכה
ת מטפיסיות תמונות מרוכזות האשכבה״ ״מקהלת השירים בסדרת  מראות הכוללו

 וארץ שמים בין וריחוף חיקו, אל לקבלה שאמור כמי לאלוהים פניות אחרים, מעולמות
 ליריים שירים הם אלה הכליה. עם ההתמעטות, עם הגוף, היחלשות עם כהתמודדות

אחר. בעולם לחיים בתקווה גם ועמם בכעס, בכאב, במחאה, הנוגעים אינטימיים,
שוניים צירופים מהצטברות נובע המטפיסית הנימה ריכוז  19כ־ ומצפיפותם. ל

 לחלקם ניתן שמעבר. לעולם המתייחסים צירופים 25 מופיעים זה בפרק המרוכזים שירים
 ״חלל״, ־ מטפיסי מקום וביטויי צירופים( 11)״נצח״ ״עד״, ״זמן״, - מטפיסי זמן לביטויי

 מן מנותקת תשתית יוצר אלה בצירופים החוזר השימוש צירופים(. 14)״תבל״ ״שמים״,
 לכתיבה אופיינית זה מסוג הינתקות אחר. בעולם תחתיה, אחרת מציאות ובונה המציאות
מאוחרת.
 הנצח ים האחר, האור חוזרים: מרכיבים שלושה על מתבסס האחרים העולמות עיצוב
 מקהלת ואת האבוד, הזוג בן דמות את המשוררת עמה לוקחת האחר העולם אל והתעופה.

בדמה. עדיין המזמרת הטבע
ל כמשאלה 37״תחנונים״ בשיר מופיע האחר האור לגו  אחר. בעולם נשמה לג

 אור הוא הזה האור הדמע. נצנוצי ישתקפו שבו ביהלום להתגלגל מבקשת המשוררת
 חסדו לאור מתגלגל אור אותו המבוכה. את ומסלק בוהק הוא במציאות. הקיים מזה שונה

 עש פרפר כמו חסדו באור להישרף מבקשת היא כן על וחי. אדם יראנו שלא אלוהים, של
 כמו בכליה. מסתיים בשיר, המתואר הנכסף האור לבין מקרי בן־אנוש בין המפגש אפור.

 שלמה. התמסרות מתוך האור עוצמת אל בשיר הפרפר נצמד רומנטי גיבור כל
 לאני מאפשרת הסוף, לפני טוטלית והיטהרות הסיגים צריפת של הזאת המטמורפוזה

שקוף תם ״כצלצל ביותר: הקיצוני במזעור ולו הנפש הישארות של תקווה השר ל /ו ע / 
עלה קצה רועד״)שם(. /
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ת נפסק. הלב שהולם אחרי האחר האור נשאר 38היום״ לאור ״מנורה בשיר  תמונ
 ״האישה של היחידה הידידה היא - האור ־ כשהמנורה ובדידות חשכה של היא הרקע

 ובוערים מהבהבים לאורו מטפורי. נשמה נר מהווה המנורה אור )שם(. הגלמודה״
 נותר הזה הנר אור אהבתה. כלות עם וכבה לילותיה חשכת את מאיר הוא האהוב, מכתבי

דולקת יום לאור האשה/ ״ומנורת ולדעיכתה: לבדידותה אילם עד עד נר־נשמה, /  אלם, /
ר /נוגה או ל שם(. יום / הה״) תו  את הניצוץ, את משאירה זה בשיר האחרונה התמונה /

 האחר״, ״העולם תמונת או הנצח״, ״ים הנפש. הישארות כתמצית לחיים שמעבר ההבהוב
 גם המשוררת של בדמה זורם שעדיין מי ואת האל נוכחות את השמים, גרמי את מכילה
לחיים. מעבר

 נחלץ הוא אין לכן הנצח, בעבותות כאסור האבוד הזוג בן מצויר 39״פורטרט״ בשיר
 יכול אינו הוא המיוחל. האיחוד חל השיר בסוף רק עינוייה. אף על הדוברת לעזרת

 הפלא/ ״סבך מחדש: עמו ולהתמזג לחלל לעלות יכולה היא אבל הארץ, פני על להושיעה
ל/ תמיד,/ועולה המזדמר ־ ל ח עד לקראתך: ־ ל אי/ / אליך״)שם(. ־ בו

טבול המשוררת מבקשת לפעמים שלווה. מבטיחה אינה אחר עולם אל הבריחה  ל
ף/ אין ״שמים אל לשוט 40עמוקה״, ״בתכלת  עולם אותו אבל 41החלב״, שבילי וניחוח, סו
 לא ״נוף בשיר ־ מנוכרים הם גם האחרים העולמות ועוין. מאיים להיות גם עלול שמעבר

 שם,/ מאי /באה "... סתירות: ורוויי קרים מאיימים, כמקומות מתוארים הם 42מזה״.
בר, אחרים, מעולמות ס שי־ ק ם /נ שי ם ... / כאבני־צור: /ק מקו  / עשב בו אין ל

שם־ שבי־ג א - ראשון ע ל י אחרון: /ו ש על למורד /מתדרדרים זמנים ^  / - השיאים /ו
דולקת קרה אש ״)שם(. ־ /

 התמונות מפניו. להושיע יכול האל שרק איום אלא מפלט, מהווה אינו זה עולם
 ניזונות אשר וההתמזגות, השלווה תמונות הן זו שירים בחטיבת השולטות המטפיסיות

 כאלה והתמזגות נחמה תמונות שממעל. לעולמות המושאלים ארציים, נוף ממרכיבי
שולי43החרמש״ ״בעל בשירים מתוארות  ערבות סביבי... יהיו כבדולח/ זכים ירקון/ )״נח
ה/ טפנ שמיים44הגשם״ ב״אחר המשולהבים״(, פני תל שם/ שטופי טהורים/ )״  תמימים/ ג

 45הולדת״ ״יום בשיר מתוארת לזמן, מעבר אל הנצח, אל היציאה תינוקות״(. כעיני
 האורב השטן, בערמת מסתיים ולזרם לחיים התחברות שכולו המסע הפתוח. לים כיציאה

קרבנו. את ולוכד לזבוב״ עכביש ״כמו לפרפר״, זיקית ״כמו
 ההתגברות תחושת את משלבת זיו התעופה. היא המטפיסיים בתיאורים מרכזי מרכיב

 ביציאת הנשמה, בעליית הכרוכה ותרבותית ספרותית מסורת עם הזה העולם חוקי על
46בהישארותה. ובאמונה נשמה

ת, כרוכה התעופה מו עי שת בפריחה בנ  קיום במקום המוות. לאחר של מחוד
 אותה מאחדת למרחבים, אותה מפזרת הרוח ריבוי: בלשון הדוברת מופיעה החד־פעמי

חופש יוצרת התעופה השנה. עונות עם מתחדשת שהיא בכך הטבע עם הבריאה, עם
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 ״יום בשיר נחרצות. בה פוגעים וההיחלשות שהזקנה התנועה עם להתמזג כוח אבסולוטי,
 את מרחיבה היא ההווה, בקורי בהילכרות למציאות, בהיוורעות המסתיים הולדת״,

 היא כנף, פורשת היא הפתוח, לים יוצאת היא כולו. היקום פני על התנועה של הווריאציה
ש למרחבים; /מפזרני ־ אותי נושא ״והרוח ־ החטוב לגבה כנפיים מצמידה  /ובהתחד

שבתי ־ הקיץ שם(. ־ אותי נושא /והרוח לפרח /  ער בה מתרחשים אלה כל /כתמיד״)
הולדתי״. יום את ידעתי ״ופתע בידיעה: נלכדת היא שבו הסיום, לרגע

 הזמן תפיסת 47הפוך״. בכיוון ״מכתב ־ אחר כשיר מומחשת ממרומים התבוננות
דך או לנצח היחסיות שמידותיה אפיזודה כמו החיים משך את מציגה זה בשיר עי  הן ל״

 וקושרת המקום מנעמי את מאמצת זה בשיר התעופה אוקיינוס. בלב אי של מידותיו כמו
מאוחרת. לכתיבה האופייני ומטפיסי, ליטרלי סגנון של בסמיכות השמים עם אותם

 את הפותח בשיר נמצא סביבה כולו השיר ובניית מטפיסית תעופה של גיבושה
ל שלוחה אילה ואני ...” הגשם״: ״אחר ־ האשכבה״ ״מקהלת ע ם חדשה; תבל פני / י ^ 

ם ־ קלות ככנפי אני לגוף משקל /אין צעירות, / על שטה / צפה תבל, פני /  ־ ללא־כיבד /
חונה ד דוהרת, /שלוחה, /במרומי־ברושים, פסגות־הרים, על / עו  / המלאך /יפתח רגע, /

48״.— /לקראתי זרועותיו
 הראשון בשלב ההינתקות. של בהאצה התעופה של ההתפתחות בולטת זה בשיר

 הקרקע. אל וקשור מהירות המבטא נפוץ דימוי זהו שלוחה. איילה של הציור מופיע
 מפקיע זה צירוף חדשה. בתבל שלוחה הזו האיילה כי מתחוור הבאה השורה של בסופה

 אנלוגיה יוצר הבא השלב לנראה. שמחוץ החלל אל הציור את ומניף המציאות מן אותה
 בשמים. התעופה מתרחשת עתה המהירות. את מעלה ולמעשה לכנפיים, קלות גפיים בין
 של בסופו ללא־כבר״. ״צפה ״שטה״, נינוחה: דאייה ממחיש והוא לגוף משקל אין כן על

 של מעגל מעין מקיים זה מסע הארץ. על דהרה של הראשוני לקצב חזרה ישנה המסע
 הינתקות מהירות, של האופציות מרב את ומגלמות בשיר, המתחוללות ושיבה הינתקות

ת מסתיימת היא תכלית: יש הזו לתעופה החד־פעמי. האישי, המקומי, הקשר  בהתכנפו
 עם אחר, בעולם חדשה, בהתחברות הסתיימו האחרות שהתעופות כשם המלאך בזרועות

הארץ. פני על ממנה נפרדת שהייתה ישות

א/ איש ״ואין קה/ עין של ספיר רק ב 49נצח״ אש להובה דחו

 אבוד״ מכוכב ״הניצוץ אותו 50המשוררת. של לעטה מתחת שיצא האחרון המשפט זהו
 במילים מתגבשים לעיל שנדונו בשירים המופיעה נצח אש אותה ״אני״, בשיר שנאמר

 המרוחקת ההתבוננות בא״, איש ״אין ־ הבדידות הפרדה: תחושת לתמצית אלה אחרונות
 נצח״. אש ״להובה ־ אחר זמן ואל אחר מקום אל וההמראה רחוקה״, עין של ספיר ״רק ־

בשמים, קבלית סצנה מעין זוהי למציאות. שמעבר בהוויה לחלוטין״ ״ריק העולם
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 כחלחל״ ב״הבהוב מתגלגלת הדמות, הצורה, אור״, של ל״אותיות הזרועות הופכות שבה
מטפיסי. מוות בריקוד רוקדות״ נשמות ו״תמצית

 שלא ״נוף השיר בשם גם מופיעה אחר עולם של הוויה על המשוררת של ההדגשה
 עד הגשמיות והתפשטות דבקות של ציור הוא הציור מכאן״. שלא ב״חיוך וגם מכאן״

 נחרטה ובו האחרון הוא זה מטפיסי מסע הנשמה. תמציות של קוסמי איחוד תחושת כדי
החיים. את כחותמת ״נצח״ המילה

ת  המשוררת. של והזקנה הבגרות בשנות רבים בשירים הופיעו אחר מעולם תמונו
 לעולם, מעבר הנמצא מקום של תיאורים בצורת הן בשיריה מופיעה המטפיסית הנימה

 ה״נצח״ לפענח, המנסה ההיגד בנוסח הנצח. לשאלת הנוגע פילוסופי היגד בצורת והן
 ניסיון ישנו 51חלום״ הם ״החיים בשיר למשל, הזמן: מושגי עם הנאבק כמושג מוצג

 אין־סופי כמושג לראותו במקום היום־יום. חיק אל אימוצו כדי תוך המושג עם להתמודד
עין. מבט או יד לחיצת כמו רגעית אנושית כתחושה מופיע הוא

 בו רואה האחת הקץ. אל המתייחסות גישות שתי ישנן כי להוסיף, יש זה בהקשר
 בו הרואה השפינוזית, הגישה והשנייה, (,Sub Spesie Mortis) מוחלטים וחלוף מוות

 מתמודדת שבהם במקומות Sub Spesie Aetemitatis.)52) ונצחיות לנצח מעבר נקודת
 שהיא במקום אירונית. ונימתה ספק בו מטילה היא הנצחיות מושג עם ראב אסתר

 ״החיים בשיר מצויה טיפוסית דוגמה ומשכנע. מוחשי עולם בונה היא נצח חיי מתארת
 מתוארת זו למציאות. שייכות בה שיש כמילה הנצח מוזכר זה בשיר חלום״. הם

שלווה״. ״תהיה אחריה שרק מתחלפת, כתפאורה
בל חלום הם ״החיים א הכל נצח? זה /מה ־ נצח /לחיי להקיץ עלינו /  / ברוח נשא /

ש /חמה לחיצת־יד ־ שנה ללא (.51 הערה חלום״, הם ״החיים )ראה ...״ - נצח בה /י
 של דעתה את מניח אינו הזה ההסבר זמן. מגבלת ללא כוונתו שנה״ ״ללא ההסבר

 גם ובהמשך אנושית, יד בלחיצת הרגע: בתוך המושג את לאכלס מנסה והיא הכותבת
 ״דקורציות רק הוא אנושי מגע שאינו מה כל למעשה, )שם(. נצח״ בו יש ״מבט

הגדולה. השלווה תבוא שאחריהן מתחלפות״
 כניעת אלוהים, עם ההידברות רבה. באינטנסיביות הנושא מופיע האחרונים בשיריה

 את כאחד כולם מבטאים המשך, לו שיש גלגול רק הנוכחיים בחיים לראות והניסיון הגוף
העולם. מן הפרדה כאב כשיכוך המטפיסית לאופציה ההזדקקות

 לליניאריות מכניעה הזקן היוצר את משחררת כגלגול החיים תפיסת של האופציה
 אין־סופית מעגלית תחושה נותנת הזמן מן ישותו של ההפקעה המוחשיים. חייו של

 ״אני השיר את ראב אסתר כותבת מותה, לפני כשנתיים ,1979ב־ הקץ. על המתגברת
 ובוחרת אימז׳ים, של רצף על המבוסס המתומצת, מסגנונה חורגת היא ובו 53גלגול״ רק

 הנחת על מוותרת אבל לה, אופייניות קטועות בשורות אמנם הכתובה פואמה של בנוסח
אחר, בזמן שנולדה אישה על נסב ה״סיפור״ הפואטי. ההיגד לטובת זו לצד זו תמונות
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ת נזירה  מרוחקת בודדה, ממנה, וניזונה לאדמה צמודה הבוהן, ולאביה המקדש לבי
אלפי שלושת לפני נולדתי ״אני מאדם: שמתי אור /ראיתי חייתי כאן - שנה /  אוויר /ונ

מבלי הרים לנזירה״)שם(. /יעשני אחר שבגלגול /במרחקים ים שיש דעת /
 לה. שהיו מאלה אחרים בחיים תאורטית בחירה מאפשרת הזו המאוחרת ה״ביוגרפיה״

 זאת, לעומת גבר. באהבת ומתלותה הנשית מזהותה מנותקת כוהנים בת ילדה אותה
 על השומר אב, דמות זוהי בה. דבקה שהדוברת משמעותית, אב דמות בשיר מופיעה
 לתוך מחלחלת המשוררת של אביה דמות כי נראה הגברים. מפני עליה ומגן נזירותה

שת זמן אל הגלגול הרחקת מקרה בכל 54השיר. יריעת שלו  תואמת שנה( אלפי מטפיסי)
 הבחנה לצד מאוחרת. כתיבה של המודל ביסוד המונח העולם מן ההינתקות עיקרון את

 עם המקום, עם רב־דורי לקשר ביטוי הם השנה אלפי שלושת כי לטעון, ניתן זאת,
 העכשווית, למציאות שייכות זו אין שייכות, תחושת כאן יש אם שאף היא, טענתי הארץ.

הכתיבה. בשעת נוכחת היא שבו לעולם קשר זה אין
 כשבע ראשיתה. אל מטפיסי במעגל המשוררת את מחזיר העולם מן היציאה תיאור

 מאיר זה פרוזאי קטע 55המוות״. שלאחר ״יומן בשם קטע כותבת היא מותה לפני שנים
 וידוי של עמדה מתוך המטפיסית ההינתקות בשירי המופיעות התמונות רפרטואר את

 הללו: בשירים הופיעו מרכיבים שלושה כשיר. מעובד שאינו
 זרחני( אבק אור/ הבהוב/ הניצוץ)הילה/

 הכל( על מכסה הנצחי עתידים/ נצחים רחוקים/ הנצח)נצחים
 עפה(. אני האדמה/ מן להינתק מרחפת/ נשמתי התעופה)התרוממתי/

 תחושת את שלב בכל מתאר הווידוי אחר. עולם אל המראה תמונת יוצרים אלה מרכיבים
ת המצליחה החולמת  הצירופים יודגשו שלהלן בקטע למציאות. שמעבר חיים לחוו

זו: תחושה המבטאים

 נשימתי קברי, מעל בערך מטר מאתיים של לגובה התרוממתי שעבר בלילה
 בין כנוצה מרחפת והיא אותה ממלא עילאי דלק איזה ויותר, יותר קלה נעשתה

גוף... נטול להיות טוב מה נעורי... בימי ההם בחלומות כמו בדיוק וארץ. שמים
שמתי בניין את כעת מרגישה אני  גופי בניין את משהרגשתי פחות לא נ

 כל קודם אותם. המנחה ואני שונים תפקידים כן גם לה יש הפיזיות, ופעולותיו
 ריחות - הדרים פריחת שאינם ריחות רווי הצח, האוויר את בעזרתה שואפת אני

 ובהילות ־ בחלל נשמות בזרי מבחינה אני ומגנטיות חוס בהם שיש אחר מסוג
נשמתי, של לאור הדומה באור הבחנתי פעם במרחב: השטות יחידות נשמות
־ במרחקים הבהוב -ראיתי ישוער לא אושר בהרגשת לאותת החל ממנה ומשהו

 מהרים והדים - נפלא זרחני כאבק בנשמתי משקע השאיר ואולם כבה, מיד אך
לעומת החיים היו טפלים מה ־ ישוער לא אושר לי וגרמו בי התעוררו שונים
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 של חוקים על ומיוסדת ואדמה אדם חיי מערכת ומסובכת כבדה - כעת קיומי
 שונים, מאורות אורות מלא זך, הכל כאן טורפים, אין כאן ־ לטורף טורף

 לבוא העתידים ונצחים הווה, של קרובים עבר, של רחוקים נצחים של תחושות
)שם(.

 קיימת שבה - הנתונה המציאות שבין הדיכוטומיה מודגשת המוות״ שלאחר ב״יומן
 מרחב בה שיש ־ האחרת המציאות לבין לטורף״, טורף ״של אכזרית חוקים מערכת

המקום. ומן הזמן מן המנותקים ״נצחים״ שונה, אור שונה,
 זה בווידוי השימוש הווריאציה. עיקרון הוא המאוחר, הגיל סגנון של המרכיבים אחד

 בכל מתנסה מאוחרת שיצירה ההשקפה, מן ניזון שונה מכיוון השירה את להאיר כדי
תת כדי דרך  נושאים שאותם העובדה ימיו. באחרית האדם את המציפה לתמה ביטוי ל

תם על מעידה תקופה באותה המשוררת של ביטוי צורת בכל חוזרים ממש  תקפו
הללו. הנושאים של ועוצמתם

פי תו על־ ס  התייחסות מחייב בתמה העיסוק (,1989 )ברינקר ברינקר של תפי
הנחקר. הספרותי לז׳אנר בהכרח שייכים שאינם לטקסטים

 ומעצם שונים, מקומות בכמה במוסיקה, כמו להופיע, אמורה שתמה טוען, הוא
 בידיעה הנוצרת זו המאוחרת, היצירה תחושת מתבהרת כך מתבהרת. היא הצטברותה

 ושירה. קצרים סיפורים אישי, יומן נתונים: הצלבת מתוך יומו בערוב נמצא שהאדם
 ידה שלחה שבהן הספרותיות הצורות מן אחת בכל ארוג ראב אסתר של ה״נצחים״ עולם

ת הקיים מן ההינתקות של התמה המאוחרת. חייה בתקופת  ביומן בשירים, מקננ
שלה. הקצר ובסיפור האינטימי

״ואצבעותי?
56אהיה?״ כשלא אתן יהיה מי

 היא אבל שלה. היצירתי הקורפוס בכל שיריה לתוך מחלחלת המשוררת של בדידותה
 1970 השנים בין לחייה. האחרונות השנים בתריסר בעיקר ומרכזי ממוקד עניין נעשית

 במסגרת: נכתב כריכתה שעל הגהינום״, ״מחברת את כותבת היא 1971ו־
 ראב אסתר התלמיד: שם

ת׳ הכתה:
57״גהינום״. הספר: בית

 גם המופיעה הבדידות אימת תשתית את מבטאת והיא בפרוזה, נכתבה זו מחברת
 הסביבה ואויבים. מתנכלים מפני באימה מלווה הבדידות תקופה. באותה בשירים

תפסת האנושית  להרוג המנסים סוהרים כעדת המשוררת של בדמיונה העת באותה נ
נושא בהבנת מרכזית היא זו נקודה לטבע. שייכים שאינם חומרים באמצעות אותה
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 זו מערכת המשוררת. את ומענה הרודפת עוינת, ממערכת חלק הם האנשים הבדידות:
 למה שייכים אינם אלה כל - מזיק״ ״חשמל ״גז״, ״נשורת״, ״רעלים״, ״ריסוסים״, מכילה

 של האמונה מחוסר בעיקר נובעים הנוראים הייסורים האדמה. מן טבעי באופן שצומח
 הקצנה יוצר וזה מתארת שהיא מה את מרגישים אינם אחרים אנשים בהזיותיה. הסביבה

 הבדידות את בולמים והאינטימיים המוכרים הנוף מראות רק ובדידות. ניכור של קשה
וההינתקות.

.מסביב? כתולעים הרוחשים הזידים שריקת את אשמע לא ״מתי .  כל בין אחד ואין .
 אותי אוהבים שהם אומרים הם הרי הייתכן? האלה, הייסורים מן אותי שיציל וקרובי ידידי

58זו?״. אהבה מין איזה ־
 להקל אמורה שנוכחותם הרופאים, אפילו והולכת. גוברת והדחייה השונות תחושת

 מהמציאות רחוק העת באותה שהיה )מה בגופה המוות מרישום פוחדים הבדידות על
 פוחדים מוזרים, הרופאים גם למוות. הנידונה מפני: פוחדים ״הם האובייקטיבית...(.

 רוצה אינו איש - כפולה לבדידות נדון בבשרו, נחתם המוות שחותם מי עלי... להביט
 במבטך אפילו בי תיגע אל חי, איש אני אומר: מבטם - ממרחק אליו מדברים לראותו,

 שנואים אויבים ונעשים הולכים האחרים 59ממני...״. התרחק אחר, לעולם שייך אני
 מצד והבנה תהודה חוסר ועם שלה האונים חוסר עם מתמודדת והמשוררת ומסוכנים
 ובסוף - שאוכל זמן כל מעמד אחזיק - החזקים גם ולכן הרבים, אתם ״אבל הסביבה.

 הייתי אז כי ־ שבמצבי והנורא העצב, כל את מיציתי אילו פלישתים... עם נפשי תמות
 מתמסרת ואני ההשגחה, יד שזו חושבת ואני תרדמה, כבחצי נתונה אני אבל ־ מיד מתה
60לה״.

 העיוור, שמשון זהו רדומה. כוח הרגשת זו בעמדה מסתתרת השטח לפני מתחת
 ההשגחה לחסד נתונה הנורא הכאב אף שעל הבודדה והאישה משנאיו מול הבודד
 ועונג לכוח מקור חייה כל שהיה ממה מקבלת היא הזה הסמוי הכוח את מכיליון. וניצלת
 מגייסת היא והבדידות הבגידה תחושת את לעקוף כדי אותה. הסובב הנוף הטבע, פיוטי:

 נעשה הנוף הזקנה. של הפריזמה מתוך בו התבוננות על־ידי הווייתה לתוך הנוף את
הסוף. מן והאימה הבדידות כאב מתעמעמים וכך אתה ביחד ״זקן״

 אחר, בעולם אליה להתלוות עשויים הם ורק הישרדות, יכולת יש הנוף בכתמי רק
תו הנוף ״כתמי לו. יכול לא שהזמן או חו ־ שנה אלפי /אחרי ־ /כאן מצאנו /  אתי /ינו

ת ־ לעד ח ת 61הבטון״. /
ל, ביטוי לידי באה הנוף באמצעות בעולם ולהישאר להיטמע הדרך לגו  בג

ם. הדוברת של במטמורפוזה תת אפשרי לה נראה בבעל־חיי  המוות שלאחר חיים ל
 מבטה מנקודת אשר אדם, לבן מאשר יותר הבריאה, של אינטגרלי חלק שהוא לפשוש,

 בגלגולה המשוררת תוכל הזאת ההוויה מן כחלק העולם. עם בסכסוך העת באותה נמצא
שהאלון הנאמן, האמתי, העולם עם והיציבה הבטוחה היחסים מערכת את לשמר האחר
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ת הארנים בצמרות /אשוטט מת פשוש ״כשאהיה כאן. שלו המייצג הוא בלילו  / ־ ירח /
62/שלי״. האלון את לבקר אבוא

 חיים אתה שחי מי עם קשר המוות, שלאחר חיים מאפשרת בפשוש ההתגלגלות
 אלה או ״הפראים״, אלה. לכל שמתנכל במי ונקמה - ״שלה״ האלון משמעותיים,

 הדוברת, בעוד מנוחתם, תופרע וכך עליהם ייזרקו אבנים יובהלו, בבתים, המסתתרים
 הכרותה. זרועו את שלה, האלון של פצעו את תישק מת-חי, פשוש של בגופו המתקיימת

 בדידות, על המשוררת של תלונתה רקע על בולט הזה, המנחם הגופני, הקשר דווקא
63האחרונות. ברשימותיה המזדקן הגוף מן וסלידה ניתוק

 דחייתה את מזכירה היא מותה, אחרי גם בעולם הדוברת של נוכחותה תיאור כדי תוך
 לגרדום להעלותני תוכלו ״לא ומתנכר. זר אויב אלא שאינם מ״האחרים״, מהאנשים,

 מן יציאתה את המתאר 64נמצאת״, לא ״אני בשיר אומרת היא -״ זבולי הוא הגרדום
בנוף. והתמזגותה העולם

די־כך עמה אותם להזקין על־מנת הנוף לפרטי המשוררת שעושה האדפטציה  ועל־י
 ״שיר למדיי: מאוחר בגיל על־ידה שנכתבו שירים בכמה מופיעה הבדידות, את לשכך

תב לאקליפטוס״  מיקרו כמו מתואר העץ וארבע. שבעים כבת המשוררת בהיות נכ
 עור מסתתר החיצוני המחוספס, לעורו מתחת חיים. של שלמה הוויה מכיל הוא קוסמוס:

ר הרענן ״הירוק־לבנבן, חדש, עו כ  ממשיך הוא ישיש, היותו שלמרות כך 65אדם״. -/
 העץ בעוד אבל השדה. עץ הוא ־ האדם מאוד. דומה החוץ, הקליפה, חדשים. חיים לחשוף
לכיליון. נידון האדם ־ מחדש ולהצעיר עורו את לחדש מסוגל

און ־ הרחב הישיש ״גזעך שנים ־ ענפיך /  בשיר כמו כאן, גם וסער,״. בגשם עמדו /
 כל את מערב הקשר העץ. לבין הדוברת בין פיסי מגע מתקיים המת, הפשוש על

 בהירות ירקות /והן אוספתן /״ואני דוממים״; קיץ /בערבי חייך ניחוח ״שואפת החושים:
בחרוזים״)שם(. /ונאות

 המקבל זקן כמו ״שלה״ העץ את המתאר 66״אלון״, את גם כותבת היא שנה באותה
 ובצלו לרגליו ההיסטוריה. במרכז שעמד מי של כוח תחושת מתוך הזמן דין את עליו
ה קדום ״אלון זקנה: בתיאורי עמוס השיר ביותר. המשמעותיים הדברים קרו ל מג / 

קן - בחיוך שורשיו שניו שארית את /כז ה ־ / בפ עליו הריק: /  השחור ... / ־ קלושים /
וקדוש״)שם(. /פרא ־ ולוחש שב /אלון ערב ברוח /רועד קמטים /וחרוש המצלק

 ומצטברים הולכים זאת עם יחד בחיוך. שיניו את מגלה הוא זקנתו. עם משלים האלון
 מן ניזון הוא ״ריק״. ״דל״, ״קלושים״, ״לוחש״, ״רועד״, והתמעטות: חולשה ביטויי בשיר

בנוכחותו. בצלו, לידו, שהתרחש ממה העבר,
 מראהו אבל קדושה, ואפילו משמעות עומק, לו מקנה הלאומי ההיסטורי הייצוג

הדרך. סוף אל הערב, אל ההיאספות, אל מוליך
השרקרק רקע על האלונים שוב מופיעים בוכה״, ״שרקרק האחרונים, משיריה באחד
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 בהצהרה נפתח השיר אנוש. לבן לקרות שעלול למה הד כמו בלילות גונח מרה, הבוכה
ת/ולא לגנח /יודע בן־עוף ״גם לטבע. אדם בין הזה המיוחד הקשר על  אדם בן רק בלילו

67עליו״. באה /כשמצוקה ־
 שוב, מגיע הטבע את ראייתה לבין זה בגיל המשוררת של עצמה ראיית בין הקשר

והתמעטות. נשירה של תמונה בתארה למיצוי לאקליפטוס, בשיר כמו
 אימתו. את ומקהה הבדידות מרכיב את מעמעמת הנוף עם המשוררת של ההזדהות

 בין שלה החושית הביוגרפיה את הנושא האקליפטוס והמחוספסים, הזקנים האלונים
68בסוף. נוטשים אינם אלה כל לצלו, התרחשה שהיסטוריה האלון ענפיו,

 לפני שנים כחמש 1976ב־ ומתמוססת. הולכת הזאת הנחמה גם דבר, של בסופו אבל
 שהייתה, גולדברג, ללאה אותו ומקדישה ונואש, קשה בדידות שיר כותבת היא מותה,
 המשוררת מתארת 69היום״ לאור ״מנורה הנקרא בשיר ערירית. בודדה, משוררת כמוה,

 זכר עם התייחדות בשעת הנשמה יציאת את למעשה או הגוף, מן הלב היחלצות את
 בחסות רדומה. תבל השוטפים בדידותה״ ו״גלי נשמה נר רק נותר השיר במהלך האהוב.

 מרבית: חשיפה לכדי הבדידות באה כביכול, אחרת, של בדידותה את המתאר זה, שיר
ל ליל ״בחשכת ע עצב גלמודה; /אשה קר יצוע ־/ ד מתאבך מלבה / מו ע  ... עשן; /כ

שוטפים גלי־בדידותה מפכים רובצת״)שם(. /חשכה - לבה על ... / רדומה: תבל /
ת  קרטועים במעין נשימה, בקוצר בגמגום, מופיעה ממנה נמלט שהלב האישה תמונ

 על התהייה היא השיר את החותמת התהייה אחרונות. נשימות על מאבק של אחרונים
 ונשאר היום בהאר נוכחותו את שאיבד הקיומי החסד ההשראה, האור, על ־ ההיעלמות

תוהה״. לאור־יום נוגה, אלם, ״עד
 עוצמת בו יש דאב, אסתר של בדידותה על ישירות נכתב לא זה ששיר למרות

עזרה. ללא קרובים, ללא בעל, ללא טוטלית, ובדידות פרדה
 בתוכה מבשילה כן ראב, אסתר של שירתה שמבשילה ״ככל 70שוהם, של לטענתו

 המוות ־ זו בשירה לצפות היה שאפשר כפי זאת ועם למקובל, בניגוד אך המוות. חווית
 ציפייה של התגשמות הוא המוות החיים... ממסכת אורגאני חלק אלא קריטי, אינו

 את לאסוף המבקשת אדמה אימא של מצידה אלא הדוברת, של מצידה דווקא לאו ארוכה,
חדשה״)שם(. ראשית אלא סוף אינו המוות חיקה. אל בתה

 המוות זה מאוחר בשיר זו. להערכה מתאים אינו היום״ לאור ״מנורה הבדידות שיר
שת מתעתע בוטה, קריטי, הוא  בשם כבר נוגה. ועלבון תמיהה ומעורר האישה, בחול

 אמירה זוהי לה? נזקק מי ־ היום לאור מנורה מרה: אירוניה של נימה משתרבבת השיר
 עוצמת את היצירה, אור את חייה. בסוף משוררת של מאוד מרה אבל מינורית מאופקת,

 אבל גולדברג, ללאה מוקדש השיר עוד. לאורה נזקק אינו שאיש מנורה, מחליפה האש
 גם להתאים שעשוי כינוי גלמודה״, ״אשה היא השלישית בשורה המופיעה הדמות
מוחלטת. בבדידות בגרותה שנות מרבית שחייתה ראב, לאסתר
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 יוצר. של ההילה בלי ושכוח, בודד כאדם עצמו את כול קודם רואה המבוגר המשורר
 נקשרת היא גם הטבע של והופעתו אדם, בני במקום אביזרים מוקפת בשיר הדמות
הבדידות. ים הוא בחייה המפכה היחיד הים לכאב: מטפורי באורח

 מבוהל, מסע נפתח וכאן הלב. של נוכחותו את לרגע מעורר המת הבעל עם המפגש
 חיוור, יום באור מוטלת הדוברת את המשאירה מאיימת, פוטוריסטית, מוות תמונת

 המהירה, הפתאומית, הימלטותו על ההיעדר, על החיים, מן שבפרדה האלימות על תוהה
 כוחותיו במלוא הלם אשר הלב, את לרגע הפעימה האהוב של הופעתו הגוף. מן הלב של

 בנמלט לאחוז יכולה היא ואין נשמה, יציאת כמין כציפור, והתעופף נמלט האחרונים,
 משפיל: מראה המציג המבייש, האונים וחוסר החיים של ההימלטות אצבעותיה. מבין

שעת פגום ״כברז (.69 הערה היום״, לאור ״מנורה ועמד!״)ראה /... /מטפטף ־ לילה /ב
 ועלבון, כאב מחאה, זאת, לעומת בו, יש זה. בשיר המוות עם השלמה כל אין לדעתי,

 להיווכח שלא אפשר אי אבל אחרת, כמשוררת שעוסק כשיר בעקיפין השיר אל המגיעים
 אור, מדליקות שתיהן ילדים, חשוכות שתיהן בבדידותן, החיים מן נפרדו שתיהן בדמיון:

בדידות. של בשעות נחמה בה שאין יצירה, אחריהן משאירות

7,״באופקים חבוק כבערסל נע כחול ״ים

 רצונותיו לגבי הכותב של האמביוולנטיות הוא מאוחרת כתיבה של המאפיינים אחד
 של דו־ערכית בראייה המתבטאים השלמה-מחאה משיכה-דחייה, יחסי העולם. ולגבי

 אחרות בתקופות ומוחלט נחרץ שהיה מה השלישי. בגיל ליצירה אופייניים המציאות
ותהייה. ספקנות של ממד זה בגיל מקבל בחיים

 הקצרה הרשימה הוא ראב אסתר של ביותר והאינטימיים האותנטיים המסמכים אחד
 את מכיל זה קצר קטע לשמוע״)שם(. וגם ־ שבקברי סדק דרך לראות רוצה הייתי ״מה
 בעולם לקיום מעבר אל עמה לוקחת שהמשוררת הדברים כתמצית לקרוא שניתן מה

 הללו השורות בתוך לזמן, מעבר החיה הפואטית, צוואתה להיות עשוי שהיה מה הזה,
 בתוך והיפוכו, דבר אפשרי, הבלתי לכידת את האמביוולנטית, הנימה את לאתר ניתן

משלו. ייחודי היגיון בעל תחבירי מרקם

לשמוע: וגם - שבקברי סדק דרך לראות רוצה הייתי מה
 ריח ולהריח קלה ברוח גבעולים חוטי על נעים ולבנים ורודים חבלבלים לראות:

מהם, הנוטף השנף
ספוג אבוד וטובל מחבורתו שניתק בודד שרקרק דרדור לשמוע:  געגועים ו

הטלולים, בשמי־הבוקר
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 הדר ולספוג ־ כאחד ומלטף חריף - קיץ בצהריי מיוחם ברושים ריח להריח:
ם רוצה הייתי מה - בריחם המתערב המהורהרת, הגאה קומתם  ״מעבר לחלו
 פלומה - בלחיי וורדים עלי וקטיפת בפני, נוגעת צמחית פלומה רוך - למסך״

 ים - הנצחי ולמראה ידיי על כאחת ורכה קשה יד גרם כנף, מצמיח שמיים וגרם
באופקים)שם(. חבוק כבערסל נע כחול

 שיישאר המראה תמצית האופקים. בערסל ״חבוק״ הגבולות נטול הנצחי, האין־סופי, הים
 של אסוציאציה המעורר כחול, ים מהופכים: מערכים המורכבת המטפורה הוא אחריה

 אלה כל ־ החוף עם גלים מאבק של נצחית רוטינה מיטלטלות, עוצמות סערה, כוח,
 תנועת לכך נוסף האופק. ״ערסל״ של הנעימים המענגים, בגבולות ומאופקים אסורים

 התחושה והיפוכו. רבד של תחושה היוצרת היא באופק, החסומה ה״חבוקה״, הים
 הגובר והריח כאחד. ורך קשה סינכרוניים: וכוח רוך של היא החיים אחרי גם שנשארת

כאחד. ומלטף חריף באבסורד: המתקיים האוקסימורוני, זה דווקא הוא הזמן חוקי על
אמביוולנטית. בתפיסה ה״אני״ מופיע האחרונות ברשימותיה וגם המאוחרים בשיריה

 גופה מול ־ הרותחת הערנית, הצעירה, רוחה בה: הניגפים הכוחות שני בין הרמוניה אץ
הבוגר. הנכנע, הכורע,

ת, נפשה נכונות את המתאר 72הערבים״, ״בין את כתבה מותה לפני שנתיים  מול ללכ
וגופה: נפשה את זה מול זו מעמידה היא זה בשיר זאת. לעשות גופה של יכולתו קוצר

ת של הרצף השני. בבית כורע הד רק ישנו ולאש לרתיחה לדופק, להלמות,  הפעולו
 הגוף. בכניעת נכבל בנפשה וצומח שרותח מה כל הגוף. לתגובת נזקק כשהוא מתמעט

 את ואיבדה המשוררת הלכה העת באותה ביוגרפיות. מעובדות גם ניזונה זו דיכוטומיה
 בכוח בעבר שניחן גופה, בגידת על ועלבון מחאה תחושת מתוך חייתה היא ראייתה.
 הגוף את השירי בעולם המחלצת תמונה, מציירת היא השיר בסוף עמידה. וביכולת

 ־ עיניה כהו אם אף בשירה: למימוש ניתן ־ המציאות בעולם ניתן שלא מה מכניעתו.
 כל ״ואין הומה. סתו של מאחרות טל לטיפות הדמעה את ומתרגמת נכנעת, היא אין

תגלגלת דמעה מ של מאחרות טל טפות /רק עליה / הומה...״)שם(. סתו /

 שנה זו הייתה .1969 השנה: בציון השירים״ ״כל בקובץ נחתמים שירים תשעה
 רשימות, 73שחרב״, ״גן מסיפורי נכבד חלק נכתב בה המשוררת. בחיי מאוד פורייה

 הראשונים הסיפורים שמונת את מכילה אשר הכחולה״, ו״המחברת ראיונות, תרגומים,
סגנון נימת השתלטות של מהלך לאתר ניתן בשירים דווקא אבל 74הנ״ל. הפרוזה בספר

 גמרה לא עוד ״נפשי
 הצמיחה, הלמות
 ולעתים, ער, דפקה

- צעירה באש - מתרתח

 בהד עונה לא הגוף
 ברכיו על כורע הוא

הנצח״)שם( בפני
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 מקיום הנובע ביטחון, תחושת רוויים הראשונים השירים שני הכתיבה. על המאוחר הגיל
 המיתית בביוגרפיה בגופה, העולם עם מתקשרת הדוברת והיקום. הדוברת של סימביוטי

 סימני ומתרבים הולכים הבאים בשירים חושיה. בכל צמחה, שלתוכה הקבוצה של
ש המוות ״בני״ בשיר ומוות. חיים של והקוטביות ההינתקות  ובשירים ילדה, את תול

 קובר ואדם דרך, אין מוצא, שאין כך על מתלוננת המשוררת ממעל; תלויה החרב הבאים
 על פרוס זה תהליך בקינה. מסתיימת (1969) שנה אותה של השירים קבוצת חייו. את
 היחלשות הגוף, בגידת בפרוזה. תומכים טקסטים באמצעות להסבירו וניתן שנה פני

לשירים. במקביל הללו בטקסטים מופיעים המוות ואימת המשוררת
 שזורים כולם וחמש. שבעים כבת המשוררת כשהייתה פורסמו השירים תשעת

 השירים ומוות. חיים של חריפה ודיכוטומיה והיפוכו עניין סמיכות דרמתיים, מצבים
 לתמצית לראשית, סמל המשמשת 75מדובבת״, ״אדמה הוא הראשון שלם. עולם חובקים
 ומכילה הדם, את הסבל, את הישראלית, ההיסטוריה פרקי את סופגת היא האנושי. הקיום

 ״שירת השני, השיר והתאנה. הגפן ־ המקומית הצמחייה שורשי ואת הקבורה מערות את
 האדמה, של כוחה עם המתמזגת הצלע, ־ האישה דרך החיים מקור אל מתקשר 76אשה״,

 מקננת השירים בשני הבורא. לרגלי בשיר קולו הנותן זעיר, כצרצר עצמה את ומעמידה
 ממערכת חלק מרגישה המשוררת הבריאה. למרקם שייכות של קוסמית עולם תחושת

 ילדה בדמות והיא פרות הנושא השדה צמח היא מזלות, מגלגלי עשויה היא טוטלית.
 מחליקים העננים שקרעי כך כדי עד וארץ, שמים עם קוסמית בתמונה מתמזגת קטנה
 ונוף, אדם של הטוטלית בהתמזגות סדק להיווצר מתחיל 77״כני״ בשיר ירכיה. על כמשי

 אשר ״בני בהינתקות: בקריעה, נפתח השיר העולם. עם הדוברת של ההרמוניה בתחושת
באחת״)שם(. תלשו /והמות ־ ילדתי

 נפשי שבר תקופת המשוררת חוותה הללו, השירים תשעה פורסמו שבה זו, בשנה
ה היא קשה. ת רדיפות, על התלוננ  מחברת את חייה. על מדומים ואיומים מחלו

 אמביוולנטי מצב המכילות שורות בכמה פותחת היא שנה באותה שנכתבה ״הגהינום״
 / יום ״יום התקווה: צצה עדיין הסוף אל המוביל התהליך מתוך כאחת. ופריחה כליה של

הגזע ענף נגדע אבל ומט הולך /ו עליו חוטר, יצא עוד השרש מן /  את /יראו הרכים /ו
 זה את זה רודפים (75 הערה מדובבת״)ראה ב״אדמה האדמה תיאורי 78העולה!״. השמש

 התעלומה, חסכניים. ותיאורים קטועות משורות הנובעת נשימה, וקצרת חטופה בתנועה
 /״מי פלאי״... ״שקע מתח: של אווירה לטקסט מכניסים צפויים הבלתי המקומות הפלא,

וכר. תעלומה״ ...״נתיבי / חצבו?״
 לכאורה הזורמים ניגודים של ומסמיכות אמביוולנטיים, ממצבים גם ניזונה זו אווירה

 / ״שרופת־שמש נחת: ואי פנימי מאבק הרמוניה, של הפרה יוצרים למעשה אך בטקסט,
שם שטופת־ג ד הרוס /פאר ו אבו ה יפה: /אדמה — /ו  מסתיים השיר ״. - וצעירה /זקנ

פעור...״. פה לתוך אדם זרם יוצק רם כש״עברי עדיים, עמוסות נשים של מאגי במחול
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 חיים, ותאוות הארוטיים המראות רוויי התוססים, השירים בסדרת השני בשיר גם
שת גדולה ״ואני האמביוולנטי: הספקני, הממד נמצא אשה״, ״שירת  ילדה, להיות /ומבק
בקול״)שם(. ושרה /וצוחקת מצער, /בוכיה

 בשיר הנתפס העולם הצער. עצם את גם השלמות בתוך להכיל מבקש הרגשות עירוב
 שדה ״בהמת כמו ראליסטיים ממרכיבים נוכחות: של מרבי טווח ומקרין עוצמה רב הוא
 של מאפיין היא הקוטביות ואבוד״. הרוס ״פאר כמו מופשטים מרכיבים ועד סלע״ או

שנה. אותה במהלך השירים יריעת לתוך ומחלחלת הולכת והיא מאוחרת, כתיבה
 אשר ״בני אחת: בכפיפה ומוות חיים של אבסורדי, דרמתי במצב נפתח ״בני״ השיר

ת ־ ילדתי מו ה א : ־ באחת תלשו /ו  נוגע אולי זה שיר (.77 הערה ידי״)ראה על /הו
 לבעלה הריונה את להשלים הצליחה לא כאשר ,1935ב־ המשוררת על שעבר לאירוע

 מלאת דמות מציגה היא השיר בהמשך מת. ילד וילדה אלוואיל, אריה הצייר השני,
 ומצד גשרים״, ובונה דרכים ״סולל רגלים״, וקל גוף ״תמיר הוא הבן אחד מצד ניגודים:

חת/ ״אני אכזבה. בו יש אחר,  מאווש אקליפטוס שישתול זה הוא אכזבותיו״. את מפענ
 בלבד, עין למראית הם והביטחון השלווה צורחים. נצים יקננו ענפיו בין אך קברה, על

 נפתח 79והקן״ ״החרב בשיר זה. לצד זו והמוות הלידה נוכחים הראשון הרגע שמן משום
ת, העולם ולראיית התקופה באותה המשוררת של לחרדותיה צוהר  החצויה, הספקני

 ואת לתהום, הסמיכות את דק, חבל על ההליכה את מתאר השיר הגיל. את המאפיינת
 אומרת השפי״, ״פסיעות שפיותם. על לשמור לאנשים המסייעת הביטחון אשליית

בלבנו חרב ״בידינו מהופכים: ופנים חוץ מאפשר זה ומצב כבר״ זה ״נטרפו המשוררת,  /ו
זית״)שם(. עלה -

 אפרוחים מלאים קנים מתאר הציור לשמו. משיקה השיר את המסיימת התמונה
ראשם. מעל תלויה שחרב

 בין המפריד הוא 80בודד״. ״טיס בשיר ״הילד״ תמונת היא יותר עוד סוריאליסטית
 המראה איים״)שם(. שרף /בעיני בו /בורקים ־ ו״עיני־כרובים המוות לבין הדוברים

ענן ודעד? ״אי שאלה: סימני בהצטברות מחלחלת והספקנות ומיטשטש הולך  לבן /
צח ־ בשמים ת־נ על חמה /קטיפה - /זרועות־רעיה /קרירה? /כסו אי ... האדמה? פני / / 
היעד?״. /אי היעד?

 ״מיתר בשיר מרבי לחידוד מגיעים בכך הכרוך והמתח התהום סף על העמידה

אלם. /מאיפק. ־ נשימה /עוצר מתוח ״מיתר 81מתוח״:  קובר אדם - תנועה ללא ... / /
ח חייו, חו בני ת / ת להתפרש עשוי זה שיר )שם(. ומים...״ גנו  אל לאחור בהתבוננו

 בשיר אדירה עוצמה לבש אשר והמים, הגינות ניחוח שנה. באותה הקודמים השירים
 יושיע שהניחוח לעצמך מספר אתה מר. ללעג זה בצירוף הופך השנה, באותה הראשון

בפתח. האורב איום כמו בשיר מקנן מובס״ חיוור ״פגר אבל מהאימה, אותך
בעמדה בוכות״ ״העינים השיר את המשוררת פותחת הזה השירים רצף של בסיומו
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שמעית  במוות הרואה קינה, שיר זהו 82ללא־רמע״. / בוכות ״העינים מראש: דו־מ
 ״אינך להריח״, יכול ״אינך שומע״, ״אינך נאמר: הקרבן על החושים. הנאת של החמצה

 חותם השיר שאיננו. המחשבה טוהר על השיר מקונן דבר של ובסופו להשקיף״. יכול
הסוף״)שם(. ״עד במילים הסדרה את

 על שעברה הקשה לתקופה עדות אלה בשירים נמצאה לא אחד מקום מלבד
 מסד המטלטלת עליה, שעברה הדרמה ניכרת השירים מן העולה בנימה אבל המשוררת.

 בשיר וצבעוניות ריחות הרוויה הפרועה, הארוטית ההוויה בין הדיכוטומיה וטפחות.
 עוצמת את משקפת האחרון שבשיר המלנכולית, האטית, הקינה נימת לבין הראשון
 בכוחות הרגשתה( )על־פי נלחמת כשהיא המשוררת עת אותה שניהלה לחיים המאבק

וחרדה. ייאוש לתוך אותה ומטילים חייה על המאיימים מנוכרים,
ת אלה בשירים עו פי ת ללא שאלות מו שובו ת, מוצא עמדת מתוך ת  ספקני

 רצף מכיל דוגמה, בתור 83ללבנה״, ״שיר מאוחרת. לכתיבה האופיינית אמביוולנטית,
 (80 הערה בודד״)ראה ״טיס בשיר מענה. לצדן שאין זו, אחר בזו שאלות ארבע של

היעד?״. ״אי לאן?, ־ שעיקרן שאלות חמש מופיעות
עה/ ״ללא ומוות חיים החובקים ההיגדים לצד ומים״, גנות בניחוח חייו/ קובר אדם תנו

 בעוצמתן פוטוריסטיות פלסטיות, תמונות זורמות גנים״, שותלים אנו התהום ״בגבול או
 ״מיתר בשיר לדוגמה המסכמת. האמירה של והשלווה ההסכמה מן המתרחקות ותעוזתן,

פגר עשנה, ערש ״על (:81 הערה מתוח״)ראה  - דומם /מישהו אי־שם ... / מובס, חור /
ח פל הקצוצות״. כנפיו על רובץ חשך ... / מעיו... כדור /

 על הסוף, עד הטהורה המחשבה אבדן על בקינה מסתיימת הזו השירים יחידת
 מחלחלת זו, חיים בתקופת ה״אחר״ על קינה בכל אקליפטוס״. עלי להריח יכול ״שאינך

 טוב״, ״לילה בשיר הוא. אבדניו על חייו, על עצמו, על המשורר של האישית הקינה גם
 / את מטפטפות ״עיני החושים: מן הפרדה אקורד שב שנה, אחת־עשרה במרחק שנכתב
 / כעלי יריק /ריח להן? היה ריח /איזה - ריחי שארית את ־ /המתקמטות לחיי על ירקותן

ת אקליפטוס ע כ  החושים גבולות את מטשטש בסינסטזיה השימוש 84־״. מלוח ריחן /
 הלחי על מטפטף והתחדשות פריחה המסמל הירוק, ומשוכללת. רעננה מטפוריקה ובונה

ת, סיטואציה יוצרת ההפכים של סמיכותם הנובלת. הקמוטה,  הנענית אמביוולנטי
חייה: בסוף שניצבת המזדקנת המשוררת לתהיית

 אני כפותה ״שיה
)שם(. ־״ לטבח מובלת

85אין. ופשר
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86״בלימה על כמהלכת ״והייתי

שנים בתריסר תה )שנת 1981 לבין 1969 שבין ה ת המשוררת( של מו תחולל צירתה מ  בי
ה ע מה, תנו ל בסגנון שהוגדרה כפי פני חר. הגי ה 87המאו ע ת כרוכה זו תנו בוננו ת ה  ב

ת בי ספקטי חרת רטרו תו, אל היוצר של מאו ה אל ראשי ך שלו, הביוגרפי ק כדי תו סו  עי
מד שי במ חד הנפ מיו ה ה ה לזקנ ת כעונ פי ארם. בחיי ספצי

חס זה לעניין  את ׳זוכר׳ ובראשונה, בראש המבוגר, ״האדם כי באמרו 88לומרנץ מתיי
א זו זכירה עברו. ת הי לי קציונ בן פונ א זה במו עה שהי שפי ה... על מ ת ההוו גיי לו כו סי  פ
שה החיים טווח ת מדגי שינוי את המקדם ככלי הם העבר שזיכרונו  כל בלי שבנו ההווי ה
ל קשר ם״. אנו בו לגי מי ק מו פי מ ל־ ל סגנון מודל ע חר, הגי ת המאו מ ה זאת, לעו שנ  י

ת ת פונקציונליו חד ת של לזכירה מיו לדו מה הי קא הקדו ת דוו פ ה. בתקו ת הזקנ סו תנ  הה
ה בשחזור ת של החווי לדו ה הי שוי שכתב ספרותי, עולם לברוא ע ם את שמ  ומעורר החיי

89שנית. בו חי שהבית הרגשה בהווה היוצר אצל
שלב בה מתמסרת אכן המשוררת היצירה של זה ב שי רי אל ל פו ת. סי לדו  אלה הי

ה מהווים בי ת ודרך לכוח מקור לג שכחה על להתגברו הכיליון ה ת ו מור איסוף באמצעו שי  ו
ת כל מונו תה העבר. ת ת לה גורמת בדיוק דבקו דו ה בכך, פעם מדי להו  פרט זוכרת שאינ

שה מסוים. ת את מגבירה זו גי ״, זוכרת שאני מה כל זה ״אבל הכתוב: אמינו  ״איני ממנו
ת לד איך יודע פן ״בכל או לי״, ״נדמה או הרעיון״, נו ״ זוכרת אינני או תן  אלו כל ־ 90או

ם תן ככל קרובים הדברים את למסור הרצון על מעידי ת. הני או למצי
שר ה־ע מונ ם ש רי פו ם הסי עי פי מו ת ה שי ה״ ״כל הקובץ ברא ם 91הפרוז  את מתארי

ת דן. הילדו ע ־ תו זה אין בגן דן או ע ־ ד גן מנו נפרד אדם שכל אבו תו עם מ חו כ פ ת  ה
ת דן זהו הראשוני. התום מתקופ ע ־ ת בהווה נוכח גן  המאוחרת, והפרוזה השירה באמצעו
תו המשיבה היוצרת. תודעת אל או

חס אלה סיפורים של שכנועם וכוח לאמינותם  הקסם ״סוד כי באמרו, 92שוהם מתיי
א בכך הוא ראב שירת של ה שהי שי צורך על עונ ק נפ דרני האדם של עמו  גם שהוא המו

תק אדם טלי. מנו מנ טי סנ שרת היא ו ר לו מאפ ת לחזו רני ה אל אחו ת הווי מי ת קיו  חיוני
ת לו: שאבדה בי אדם שוב להיו אי מא כן נ ה טבע... לאי טזי ת׳ הפנ תי לדו הי  עוברת הזו ׳

ה רפוז עלילה מקום זמן, של מטמו  השירה בארץ. הסובב לכל מוכרים ממשיים, קרובים, ו
ת, טי מנ ד שברחה הרו מי מן הרחוק אל ת ם... בז ת ובמקו צא ה את כאן מו קונ ם תי פי  בנו

ש: לחלון שמעבר ע, כרמל, ממ כון... ים גלבו ף זה קשר תי מי לנו שווי המקו  יוצר העכ
ת ת הזדהו די ע מיי מצבי לו צוהר על ו תו אל לקורא שנפתח מאד, דק ו דו ל אל שלו י  ו

ת ביו אי ה בגרותו. עם לעד לו שאבדה הנ ת, הטרגדי ת הביאליקאי ה הגלו ת מן הכפוי לדו  הי
ת הטהורה, צא ה את מו קונ ת ראב. בשירת תי לו מת. אינה זו ג אני׳ קיי ה שארת ׳ ד נ מי  ת

ה בתה בחזקת המפונקת הקטנ שם(. אימא של ו אדמה״)
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 השיבה המשוררת. של הזדקנותה עם ומתחזק הולך הילדות סיפורי של מעמדם
 המיוסר. בהווה נמזגת כשהיא בעיקר והגנה נחמה תחושת מולידה הילדות אל המבוגרת

 בעת נכתבים התמזגות, ותחושת ביטחון אווירת הרוויים )שחרב(, העדן״ ״גן סיפורי
 רדיפה פרדה, אונים, אין בתחושת המתובלת והמרה, המפוכחת היצירה עם אחת ובעונה

93הגהינום״. ״מחברת - וכעס
 מאחורי אל הצצה מעין להוות עשרה והיא המשוררת של כחייה פורסמה לא זו יצירה
 בסיפורי לבינה. בינה לחשוף לעצמה מרשה שהמשוררת האינטימית, האמת אל הקלעים,
 מופיעה הגהינום״ שב״מחברת בעוד געגועים, והרווי המאושר הפן רק מופיע הילדות

 הילדות בסיפורי הגלוי, בטקסט הרדיפה. ותחושת הסוף אימת גם והעונג השלמות לצד
 במרומי עצמי אז ״הרגשתי או 94עדן״ גן זה ״היה כמו ביטויים חוזרים המפורטים,

 אבא, של ידיו את ״להריח הביטחון: נוסך אביה עם העמוק הקשר תיאורי או האושר״,
 ארוגה פקעת כבתוך בזרועותיו שוכנת להיות תמיד, מהן עולה טהור שיזוף שריח

 לזמן התייחסותה על מעירים אלה תיאורים 95ומאושרת״. מוגנה להיות קורי־ברזל,
 ממנה, הצעיר אחיה לידת כגון התקופה עלילות וביטחונה. כוחה כגרעין בחייה הקדום
 כל בחצר, האורווה של ומעמדה - ובראון קלוץ הנס, - הסוסים סיפורי ״טלושקה״, גבעת

 הוויית עם ילדים משחקי בזה זה וכורכים המגלגלים מפורטים, בסיפורים מופיעים אלה
התושבים. בין הקרבה ויחסי הטבע הוויית הבית,

 אחר בטון שונה, במארג הנושאים אותם מעלה הגהינום״, ״מחברת החסוי, הטקסט
 יותר רחבה ממסכת חלק הוא הילדות סיפורי של הממוארי הסגנון בפרטים. ובחיסכון

 עולים הגהינום״ ב״מחברת כה. עד פורסם לא כאמור, האחר, החלק מאוחרת. יצירה של
 פרגמנטים של כרצף ארוגה דבריה, ברוח שונה היא אבל הנושאים, אותם אמנם

 נתונות כשהן נכתבו, שכבר העלילות את ומעלים הווה, עם עבר הכורכים סיפוריים,
 מאוחרת לכתיבה הדגמה הוא הזה הפסיפס וקשים. מייסרים הווה תיאורי של רצף כתוך

 את לעצור מנסים הזיכרונות ואילו הרצף תוך אל נמזגים הווה ייסורי כאשר הילדות, על
ומנחמת: בטוחה הוויה של בשוליה ולהיתפס האימה

 לבן גבינות, ענקיים, זיתים ־ הוצאו הנפלא האוכל וסלי מחצלת, פורשים ״היינו
 זה לתיאור סמוך בו״. העושות הברוכות אימא וידי המשק, תוצרת הכל - עדן גן שטעמו

 ״אני או מסביב״, כתולעים הרוחשים הזדים, שריקת את אשמע לא ״מתי כותבת: היא
שורת את מרגישה ת הנ פל  אל החודר הרעל את מרגישה ״אני וכן כאש״ עלי הנו

עצמותיי״)שם(.
 בשלוש בכתיבתה עולים נושאים אותם בקדחתנות. ראב אסתר כתבה ימיה בערוב
 סיפורי של העיקרי הממואר)חלקם בסגנון פרוזה במקביל: הנכתבות ז׳אנריות וריאציות

 הכתיבה והשירה. הגהינום״( )״מחברת הווידוי היומן, בסגנון פרוזה שחרב״(, ״גן
מחקרי של ההשקפה מאוחרת. ליצירה הטיפוסיים מהמרכיבים לאחד נחשבת בווריאציה
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ל סגנון ש את תולה המאוחר הגי שימו ה המאוחרת, בתפיסה בווריאציה ה צירה גם שלפי  לי
ש גמורה לא ת י ש קיום. זכו טו ת והקנאות הלי מו של ם ל שה מקומם את מפני סת, לגי  מפוי

ם רואה אשר ח את עצמם בחומרי שוני, האחר, הכו  כך על האמת. אל יותר הקרוב הרא
א דובר שא במבו רתו בנו צי חרת י לו, של המאו ג׳ אנ כל עניין וכן מי ת ב ספו תו  לפרק ה

תו ברומן האחרון בלין״ מר של ״בחנו עגנון. ש״י של לו
ת כל רו ת הללו הצו רו ם זו. את זו מאי רי ם הסיפו תעדי ה את מ תי כרונו ם, זי שיי  האי
מן כאשר שחק הז ד מ קי פ ר. ראשי ת או שירה בתי ת ה ס ח תיי ת מ קו ת הינ ם מן ל  החיי

ם ולבקשת לה התחנוני או ת לג מו ם״ ״מחברת אחרים. בעול הינו כה הג  אל העבר את מסמי
ת את הקושר מארג ויוצרת ההווה לדו ת מצדה זו לזקנה. הי פג ת. מן כוח סו לדו  בפרק הי

שת ״תפילה״ שוררת מבק ת עם עברה את לקשור המ או ת המצי שווי ם מן רק העכ  הטע
הזה.

ם״ ״מחברת הינו ת הג אפיינ ת בה מ טעת. בכתי ה זו גם מקו שרת תכונ ה המתק ב תי  לכ
מן או אחר בעניין עוסק קטע כל לפרק. פרק בין קשר אין במחברת מאוחרת.  אחר. בז
ת הכותרת מן מציינ שרת אינה שהוזכרה ״תפילה״ אותה ״עבר״. או ״הווה״ בלבד: ז  מתק

ת תי ל ת או עלי לוגי רונו ה לקטע כ ה אחריה. או שלפני ת מבחינ כני ת היא תו ת צ מ ת  את מ
ש ם ואת שבהווה הייאו עי 96הילדות. של לכוחה הגעגו
ת גם כו שון סמי ת ל טרלי ת, ולשון לי סי ה מטפי בה מרכיב המהוו ת מאוחרת, בכתי תנ  ני

תור ם״. ב״מחברת לאי הינו א אפשר הג מצו ת ל כו שון בין סמי ת ל כ שיי רי ה או תי ת ל לדו  י
ת עם ראליסטיים כחו שטת, נו פ מו מו ת כ מו תי את קבל ״אלי שלהלן: בדוג מ ש לה נ  העו

תי מיום אמי, מבטן צאתי מיום אותה מכיר אתה - אליך ה אל ויוצאת קמה שהיי  הגינ
ך, את לראות ת פלאי ם את לראו סי פטו ם האקלי מדי ת הדממה, בתוך העו צד לראו  הם כי

לו קמעא, זעים שבת כאי ת - בהם נ ם על הטל אגלי את לראו שני שו ת ־ ה א  הירח קרני ו
ם פצי מתנ סים בהם ה ם לרסי לי בחלל ראשי, מעל העוברת מרוחך סולדי מע חפת, ש  רי

שתי תי... בכל בך ח שו ת אתה ־ אירא ולא בכפך אספני י ה שהאמ ע דו  )ראה לך״ י
ם״, ״מחברת ה, (.93 הערה הגהינו ם, הגינ סי לי האקליפטו ם הטל אג שני שו ם הם וה מי  העצ

ם הראליסטיים שי שמ ת תפאורה המ כחו ת: לנו סי שמתי מטפי לה נ  העוברת רוחך אליך, העו
ראשי. מעל

ם״ ב״מחברת הבאה בפסקה גם ם תיאורים נסמכים הגהינו שה מובהקים ראליסטיי  לתחו
ת. סי חי מטפי שי ת ״ מ ר תו עו ה ם ופרחיהם לחזי, עד הגי לי הסגו ם־ לי חו פו הכ קי תי, ה  או

ך בהם והלכתי ם כבתו ם מי קי מני הריח - עמו תי האדמה, פני מעל הרי היי ת ו מהלכ  על כ
ם(. ש ה״) מ לי כה ב מה על ההלי א בלי ת הי ש חו ם ת תבת של הקיו ה. הכו שה בהוו  ההרג

ה שהיא מן, בחסד תלוי ת הז מוו שב שה תפה על יו ם רגע ובכל כ מדי ל עו כ תנ ה ה ל  ל
ה אותה, ולהכריע כולו. הטקסט את מלוו

מה על ההליכה ת כן, אם היא, בלי צו מ תבת של מצבה ת ה, הכו ה אשר בהוו כ מי ס מ
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טולת הילדותית ההליכה אל זו אקסיסטנציאליסטית תחושה  ה״מים בתוך הדאגות נ
 ־ כפולה לבדידות נדון בבשרו, נחתם המוות שחותם ״מי התורמוז. שיחי של העמוקים״

 שותקים... וכולם אותי רוצחים פשוט ממרחק... אליו מדברים לראותו, רוצה אינו איש
 מונע משהו אבל ־ מיד מתה הייתי אז כי - שבמצבי והנורא העצב, כל את מיציתי אילו
 ואני ההשגחה, יד שזה חושבת ואני תרדמה, כבחצי נתונה אני זאת, מעשות בעדי

שם(. מתמסרת לה״)
 שלא הגהינום״, כ״מחברת רק מצוי הוא הזיכרונות. בסיפורי הופיע לא כזה ניסוח

 נושא על ביותר האינטימית הווריאציה זוהי בחייה. לפרסום המשוררת על־ידי ניתנה
 שבו וערב שתי כמרקם הטקסט אריגת והמוות. הניתוק הפרדה, עם התמודדותה

 הילדות אל השיבה מעמד את שוב מעלה הזקנה עם הבלדות בערבוביה משמשות
 השורשית, הילדות לה שנתנה והביטחון הכוח ממעייני ונחמה עוצמה לרכישת כאמצעי

הסביבה. ועם הנוף עם והתמזגות אב אהבת המוקפת המקומית,

טופפת קטנה ״ילדה 97לקברה:״ - החם בחול ־ יחפה מ

 בעשור שנכתבו בשירים במיוחד נמצאת הראשית ואל הילדות אל לאחור השיבה
 הקרבה הילדות: חוויית של לדואליות מתייחסים השירים ראב. אסתר של לחייה השמיני

 בתוך להתקיים ממשיכה הילדות כי למעשה, נאמר 98הבית״ בי ״חי בכותרת והריחוק.
בזקנתה. אותה המלווה חוסן אביה, ובדמות הטבע בדמות יצוק, חוסן כמין הווייתה,
 מופיעה הילדות, בתיאורי המופיעים והביטחון הכוח תחושת לצר הקרבה, לצד אבל

 החיים משרע תיאור הכיליון. על הפרדה, על ההווה, על הראשית, מן המרחק על הקינה
 שם ללא בשיר מופיעים הקץ קו על שעומדת כמי זהותה, על והתמיהה הזמן, רצף על

 המנסה במצלול נפתח השיר לחייה. השמיני העשור באמצע בהיותה ראב אסתר שכתבה
תנגן ״ספיח־המיה הקציר: אחרי שנשארה הדלילה הקמה קול את לשחזר מ  / בעצב: /

99סוף־ימים;״. סוף־ימים,
 של ה״טקסט״ בא ההידלדלות. הנטישה, ההתמעטות, לתחושת מוביל ״ספיח״ המושג

 ימים. סוף ימים סוף בעצב: המתנגנת הקינה נימת את זה על ומוסיף זנוחה קמה אותה
מה הילדות רחוקה ״מה הסמוכה: בפסקה מצטיירת הקיום של המעגליות  הן / - קרובה /ו

 אחר?״ במישהו המדבר זאת?/או /האת זה? מטען גבי על נשאתי /האני עברתי, שעל רק
)שם(.

 שאלה המעוררת הכותבת, של ההוויה אל קרוכה אך השנים, במניין רחוקה הילדות
 אינו הספיח תפנית: מעין חלה השיר בהמשך מראשיתה. כל־כך שרחקה זו היא היא אם

 שבין הגבולות טשטוש עם מתפייסת כביכול הדוברת ״מתרונן״. אלא בעצב, מתנגן
השיר של סיומו בא קצרה. לפסקה רק אבל עצובה, שנגינתו הווה לבין מתרוננת ילדות
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ענני־סתו, יוצקים ״אפלולית כי ומודה מי - בתמיהה /מתמשכים /  טוב, לי:/׳לילה יאמר /
״)שם(. קסומה׳ נסיכה

 המשוררת לשאלת זה בהקשר הופך השינה לפני תמימה ילדה ששומעת המשפט אותו
האחרונה. באפלולית השקיעה לפני לידה יימצא מי אותה, ילווה מי ימים: בסוף הנמצאת
 וארבע, שמונים כבת בהיותה יותר, מאוחר שנים עשר שנכתב 100סתו״ ״עלה בשיר

 היא המוות. רגע עם הלידה רגע את בכרכה ההווה אל החיים ראשית את משיבה היא
 המורכבת עליה, האהובה התפאורה את בוחרת כשהיא מחדש, עצמה את ״יולדת״
הנצח. אל הנדידה לרגע נבחרו אשר וצלילים ממראות

 של העונות״ ב״ארבע מלוות ופיוס, הרמוניה מתוך בזו זו כרוכות ואחרית ראשית
 בסופן המגיעות עונות ארבע הם שלמים חיים השלמה: התבנית את מילאו כאילו ויוולדי

 דבר אותיות בהיפוך מבטאות זה בצירוף המילים שתי נצחית״. וערגה רגיעה ״שלוות אל
 ההשלמה מעגל ההולדת, רגע הוא הפרדה רגע ופיוס, השלמה היא הרגיעה והיפוכו:

 והכמיהה השקט אי והערגה, הגעגועים כי המשוררת אומרת נשימה באותה אבל נסגר.
ההשלמה. נימת את סותרים הם ברייתם ומטבע דועכים אינם האהבה למימוש

 שהיא משום המאוחר הגיל לסגנון השייכת תופעה היא מחדש״ ה״לידה בחירת
 לפתח״. ש״רובץ הקץ על החיים, ליניאריות על היוצר של ניצחון מעין מאפשרת

 כ״עלה נולדת היא לטבע שייכת שהווייתה כמי מטפורית, לידה לה בוחרת המשוררת
 ״רוחץ העולם: בקצב אמנם שזור חייה מסע שרשים״. לשד ה״שותה ורך״ בהיר ירוק

 רק קץ״. לאין ״שמים עם מתמזג דבר של ובסופו סתו״ שמש באור ״מאיר אביב״, בגשם
ת הסיום מילות ס הפגימה את מסגירו שלמה אי ואת בפיו ת הה מי  עם הפני

הסוף)שם(. אל אותה ללוות שאמורה ״שלות־הרגיעה״
 כזיכרון צבע, ככתמי ילדות תמונות מסורטטות הבית״ בי ״חי השירים בסדרת

ת. הנבחר תחושות ם דרור המשוררת נתנה בסיפורים אם בקפדנו  שוליים לפרטי
 את דולה היא הללו הצבע״ ב״כתמי הרי ילדותה, לעולם השייכות מזדמנות ולעלילות

 בלתי היוליים, חומרים של גוש ליד גוש כמניחה קטוע, בסגנון הזיכרון תמציות
 הקומפוזיציה את יוצרת זה לצד זה ההנחה עצם במהותם. תשתיתיים אך מעובדים,
101האב. דמות - כול קודם הוא הבית זו. לסדרה המיוחדת

ת מהלך ״אבי קצרה: יום־יומית בפעולה בשיר מופיע הוא כבדו מוציא ובטוחות, / / 
 המצייצת הציפור החוגה, בקול מלווה הגברית, הקולנית, הפעולה המחסן:״. /מן מחרשות

 מתחזק ״קולה הפעולה האצת שעם )שם( מנמנמת״, /הוגה רכות מציצת/ ״...חוגה רכות:
 ארבע מופיע הבוקר הברזילי. הצלצול ולקולות הסוסים לנשיפת מצטרפת והיא והולך״,
 ״עם בחרף״, הבקר ״ביקר בקר״, ״רוח חרפי״, שחר ״דמדומי בשיר: פעמים

דמדומי־שחר״.
הבוקר של הסגולי משקלו הופך השיר של והאינטנסיבית הקצרה יריעתו רקע על
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שמעותי תר למ מקבל ביו  הראשית, נוצקת שבו החיים, בוקר זהו מטפורי. ממד ו
 האב, הוא אחד קדקוד משולש: הוא הזה השורש המשוררת. של חייה יצמחו שמשורשיו

 הכוח, היצר, קול הסוסים, קול הוא והשלישי החוגית, של קולה הטבע, קול הוא השני
והערגה. הסערה

 כמראה האב של דמותו את מעלים הסדרה את הממשיכים הקצרים השירים שלושת
מהבהבת. אור כקרן המשוררת עפעפי מתחת הנישא שתייה,

 מותה, אל ההולכת הזקנה האישה בתוך הילדה נוכחות העבר, עם ההווה התמזגות
 והוא מותה לפני שנים כחמש נכתב השיר 102הים״. אליך ״בדרך בשיר לשיאה מגיעה

 הים. אל ־ הנצח אל שהרגוה לאחר כביכול הדוברת הולכת בו לוויה, מסע תמונת בונה
 ועל הילדה על ולהתאבל במסע להשתתף לשמים הקוראת קינה בנוסח כתוב השיר

הטבע. מן כחלק מהותה תמצית
 כדי החיה והיא המתה היא הלוויה: מסצנת כחלק הדוברת את מציגה לשיר הפתיחה

 אמביוולנטיות על בפרק נבדקה כבר התיאור של זו אבסורדיות עצמה. את לבכות
 הולכת כשהיא עצמה, של סוריאליסטית תמונה מעלה היא זה בשיר המאוחרת. בכתיבה

 העשב החורף, בוקרי ממנה: נפרד בלתי חלק שמהווה מי את גם כולל המסע הסוף. אל
הצופיות. הבולבולים, הצהבהב,

מותה, אל ההולכת על לבכות לשמים הקורא קינה, נוסח נוקטת היא השיר בהמשך
 כבת העת באותה הייתה השיר את שכתבה שמי לזכור יש עדיין. חייתה שלא כמי

 כילדה בדמותה ומתמזגת שבה היא עברה, אל פנימה, בתנועה אך ושתיים, שמונים
 שאינה משום אולי מותה, על שיזדעקו השמים מגרמי המבקשת אונים, חסרת קטנה,
 הרבה מזעזעת היא מותה אל ילדה הליכת האדמה. פני על זאת יעשה מישהו אם יודעת

מאחוריו. כבר שחייו מי של טבעית מהליכה יותר
 הזקן. עם הילד הראשית, עם הסוף התמזגות של תהליך מתחולל מאוחרת ביצירה

 אזכור חולשה; ושל אונים חוסר של תחושות הוא הללו הקצוות שני את המאחד הגורם
 אל ההליכה בשעת לו קוראת היא לעזרה. כקריאה פה מופיע רחמים״ מלא ״אל תפילת

 את קבל ״אלי הגהינום״: ב״מחברת לכן קודם שנים כמה גם לו שקראה כפי ממש הסוף
 קמה שהייתה מיום אמי, מבטן צאתי מיום אותה מכיר אתה - אליך העולה נשמתי
 בתוך העומדים האקליפטוסים את לראות פלאיך, את לראות הגינה אל ויוצאת בלילות

)שם(. ־״ לך ידועה שהאמת אתה ־ אירא ולא בכפך אספני זאת, לי זכור הדממה...
 בלילות, שירים הבוכה הזקנה, המשוררת אחת: שהן שתיים הולכות הים אל בדרך

 הים אל ההליכה תמונת הסבל. את חיות שתיהן יחפה. המטופפת הקטנה, והילדה
 את מכילה זו ומיוסרת חפוזה הליכה החם. החול על היחפה הילדה בהליכת מתמקדת

 בתמונת דווקא בתוכה. השתולה והזקנה מנופיה הנפרדת הילדה יחד: גס הישויות שתי
הזקנה והדוברת הים, אל ההולכת היא הילדה, לנגלה: הנסתר בין היפוך מתחולל השיר
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 לקברה, החם החול על צועדת הזקנה מתהפכת: התמונה במציאות בקרבה. מסתתרת
לחיות. למעשה הספיקה שלא הילדה ובלבה

 העולם, מן נפלטת שהיא אחרי חיקו אל הדוברת את המקבל כ״ערסל״, בים הבחירה
 ונוחם כוח מייצג הוא ומוחשי, איז־סופי הוא הים התקדשות. של טקס כמין מופיעה

 קורית דומה פרדה והלאה. וממנו ־ העולם דופן על נמצא הוא גבול. ללא ומצולות
 לשירה מודעת לא מחווה במין בו, גם הים״. ״אצל יזהר ס׳ של בספרו האחרונה בנובלה

 הנשיות של התמזגות כמין הים אל ההליכה את יזהר מתאר ראב, אסתר של הרחוקה
 יחפה הולכת נכנסת ״ומתחילה המציאות: מן החוף, מן פרדה של כסצנה הראשית, בתוך

 ידיה מוטות ושתי הזה, החולם הים תוך אל פנימה, אל לב ועוצרת ויפה ועירומה
 ממריא ויפרוש גפיו יכה מעט שעוד קורמרן איזה כמו המים משק אל לצידיה מלוכסנות

103המים...״. עומק אל ההולך גופה זהב זריחת וזו חריצים... כנפיו בקצות משאיר
ומיופיו. העולם מן פרדה ישנה התמונות בשתי

 הים אליך ״בדרך
 בלילות שירים אבכה

 הרגני שמן אחד
 הים אליך בדרך

 בחיים ואני ז״ל אני
הים: אליך בדרך

־ שמים בכו
 קטנה ילדה על

 - יחפה מטופפת
־ החם בחול

לקברה:
 על בכו

 חרף בקרי
עוד: יהיו שלא

־ צהבהכ־יריק ועשב
 - עיניו ראשון פוקח

 בלבולים על
לה, שסלסלו

 כפעמונים
צופיות ועל
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 לה שרשרשו
שאוה הן ונ  בכנפי
הדקות:

לילדה, בכו
־ החם בחול צועדת
לקברה

רחמים מלא ואל
ר ה ס, כל הים״, אליך ״)״בדרך - הזה הרקיע מ שידי (.403 ׳עמ ה

ה עם ת קנו ד שוררת של הז ש, המ ך כן, אם מתרח ה של תהלי ע מה, תנו מד אל פני מ  ה
שי. קת האי ם תוכנם, אחר ומעקב שלה היצירה חיי לאורך שיריה כותרות בדי די  על מעי

ת סו ה״אני״. אל התכנ
ת פ קו קה ת א הבדי ם בין הי שני פה .1981-1964 ה קו ת זו ת שב שני לפרק נח  בחיי ה

צירה ת אחרי ראב, אסתר של הי ת. שתיקה שנו שכו מו  כי מראה, )שלהלן( הטבלה מ
ברת ת גו כ ל הו ה ו טיי ד הנ מי ע ה רי האני את ל ר. במרכז הלי שי ת ה מ שו  של לבה ת

ת המשוררת ת הולכ קד מ ת מ ש ו שכת ובפרדה בתוכה, במתרח ם. מן המתמ החיי
ם נעוריה בתקופת שמות מבטאי קד את לשיריה שבחרה ה ה. מו נקראים, השירים עניינ

לדת״, ״שירי היתר, בין ב״, ״טבריה״, מו  המאוחרים בשיריה גם הכרמל״. ״על ״תל־אבי
ת נזכרים ת, שמו מו ת עיקר אבל מקו תרו ת את מגלה הכו טיי  אל תוכה, אל המשוררת נ

שה, המתחולל ה אל בנפ רפי ת הביוג שי ת עתה שלה. האי בצי שמו  בין הם, השירים קו
ם והם אלוה״, ״הוציאני אחרונה״, ״תפילה העולם״, קץ ״משירי היתר, מי  ב״מקהלת מסתיי

האשכבה״.
ה, - הנוף מרכיבי ת, הצמחיי ת העופו ם אינם השנה, עונו שתני ם והם ביצירה מ כי שי  ממ

ם אורך לכל שני ש ה שמ ת ל שתי ם ת מז׳י ם, שיריה עד לאי ד אבל האחרוני קו מי טי ה מ ת  ה
ה השיר של שתנ ת בהדרגה מ חסו תיי ת מה בי סי טנ ת המראה, אל החוץ, אל אינ חסו תיי  לה

ת בי סי טנ ת אל אינ שו ת. ההתרח מי ק הפני סו קרי העי ת העי פ קו ת תה ב קנ א ז ק הו סו  העי
ת בחרדה, בכאב, דו פ ובפרדה בבדי ת מקלידוסקו מונו ת. הנוף ת האהובו
שא על מן: גבר לא אחד נו מרת ראב אסתר של האהבה שירת הז ה על שו ת מ צ  עו

תה רעננו ד ו ה ע תי ת. שנו רונו ת שירי האח ה אהבו רי עו ם נ ם אינ רי שוני שי ה מ  האהב
ה שמשתנה: זה הוא הטון המאוחרים. טחונ תה בי תעוז ם, בשירים ו מי  של דיבורה טון הקדו

ת אהבה טרופת האורבת זו ח ם ת פטי ם, אקלי חלף חמי ת ב רך, בטון מ  כחלחל, בהבהו
האהוב. ראש על טל בהרעפת

ל סגנון מרכיבי חר הגי ם המאו חלי חל ך מ תו צירה ל ת עם הי שו חל ף, הי  עם הגו
ת תקו ת ההינ תי ת החיים ממרכז ההדרג מעטו ת ה ה ו טגרצי ת. האינ פו החברתי דבר, של בסו
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 הגוף מבגידת בחרדותיה עברה, בסיפור בעיקר עוסקים המשוררת של האחרונים כתביה
הפרדה. גזרת על ובקינה

 ראב אסתר של המאוחרת שירתה
1981-1964 השנים בין

 ג תקופה
1981-1976

 ב תקופה
1975-1972

 א תקופה
1971-1964

 שירים 3
שירים 16

 שירים 42
שירים 33

 שירים 55
שירים 30

 כללי עניין
הלירי האני
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 לאחר לעולם שבאה משום ופליאה התרגשות עוררה ״מקדמות״ היצירה של הופעתה
 אותן כל שונים בערוצים התבטא אמנם הוא המחבר. של שתיקה שנות ותשע עשרים
בדיונית. ספרותית יצירה לאור הוציא לא אבל שנים,

 חיים משרע הקפת לה מאפשרת היוצר של חייו בשלהי נכתבה שהיצירה העובדה
 המיזוג הוא כאן ״עיקר 1מירון, של לדעתו כשלעצמו. מטרה אינו החיים שחזור שלם.

 כסיפור ׳מקדמות׳, של העיקרי כוחו טמון זה במיזוג והניסיון. התום והסוף, ההתחלה של
 היצירה אל מתייחס שמירון העובדה יזהר״. ס׳ של ביותר המורכב גם ואולי החכם

 הוגו של ולספרו למבוא עיוננו את מחזירה ביותר והמורכבת החכמה כאל המאוחרת
 לשיאים להגיע היוצר עשוי ימיו שבערוב טוען הוא כזכור, 2החיים״. ״כתר מנסטרברג

 ושיוכו שלו המוניטין עליו שכפה ממגבלות משוחרר שהוא משום דווקא יצירתיים
 משיק לז׳אנר הספר את משייך הוא היריד״. מן ״חזרה מעין זו מירון לדעת הסגנוני.

 של ״רצף אלא כפשוטה, אוטוביוגרפיה אינה זו בעליל. ממנה שונה אך ־ לאוטוביוגרפיה
שנים״)שם(. של מרחק מזו זו המרוחקות הבלחות

 נקטעה אשר יזהר, ס׳ ליצירת ישיר המשך אחת ובעונה בעת היא הזאת היצירה
 סגנונו הוא המוכר הפן מירון. טוען כה, עד הופיע שלא וחידוש - עשורים שלושה למשך

 תנאי, במשפטי ומשופע העניין סביב המתפתל התיאורי, המתמשך, במשפט המתאפיין
 הפרוזה של המובהקים הסממנים כאן גם מופיעים כמו־כן, וכר. מקום מצב, זמן,

 לפיתוח הנטייה הסימפוני, התחבירי התזמור העצום, הלקסיקלי העושר התמות, היזהרית:
ומעשירות. מחדדות גם אך חוזרות, ווריאציות נושא בצורת ההיגד

 הפעם ״זוהי ״מקדמות״. של התמטית במסגרת הוא מירון, לדעת החדש, הפן
 ילדותו סיפור דיוק, וליתר אוטוביוגרפי, סיפור היא היזהרי הסיפור שמסגרת הראשונה

 על לעמידתו ועד שנתיים, בגיל המוקדמים זיכרונותיו למן חייו, קדמוניות המחבר, של
שם(. ההתבגרות״)מירון, סף

ק נוטה במבוא המופיע המודל על־פי מאוחרת יצירה  אוטוביוגרפי בנושא לעסו
 נמנעים שיוצרים אומר זה אין כזאת. מסגרת לו לתת גם ותעז הילדות( אל )חזרה מובהק

 האוטוביוגרפיה אל יחזרו בבגרותם אבל היצירתיים, חייהם במהלך בילדותם מלעסוק
 לימי כמטפורה או סנטימנטלי, כשחזור בילדות עיסוק זה אין אחר: היבט מתוך שלהם

 לחוות ניסיון היא הילדות אל החזרה מאוחר בגיל ידיעה. ואי תום ימי רחוקים, גן־עדן
הוא אדם של חייו שמכלול לכך, היוודעות זו בחזרה יש הדרך. תחילת את מחדש
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ה. ולא הצטברות לד מטמורפוז תו בתוך אלא בזקן, שהתחלף במבוגר, התחלף לא הי  הוויי
ם הזקן של מת לשעבר, המבוגר מתקיי מתקיי תו גם שהיא כפי ו לד. שלו הוויי כי

כד הזקן היוצר ת את לו שויו תו שספג המראות ואת ההתרח לדו ת בי מנ ל־ ב ע שאו  ל
מי. כוח מהן ת קיו כו תבטאת וסוף התחלה של זו סמי פן מ טרלי הסמכת דיבורו: באו  הלי

סי מטפי ה ש ו מו שי שון. ב  אצל נקראת לסופם החיים ראשית בין זו, קשרים מערכת 3בל
תכן כי אומר, הוא בקצוות״. ״התחברות 4שי אלי שתיקה יי  יזהר לס. ״אפשרה הארוכה שה
תו אחד, מצד העיקר. שהם בקצוות, התחברות המעניקה ההתנערות את לדו ה י דן באיז  עי

לוגי קדום תו מי ת של ו ציו צד עברית: חלו בתו שני, מ ת הבהירה, שי תבוננ מ  בדברים, ה
ת דע שחיקה מו ת, ל ת לה קראו שפעם המפוררת, האבקני פו ם(. חלי ש ם״) תי  כי נראה, הע

תה השתיקה ך חלק היי מו רק אשר הבשלה, של מתהלי ת נמצאה בסיו קוד ת נ תבוננו  הה
ה הרחוקה 5הקצוות. את ״לחבר״ כרי דיה, וקרובה ־ די

שירות כתב לא יזהר שם׳ כך, על שונה הסכר למירון מו על י ל עד עצ  הוא מאוחר. גי
ע לא חייו שבמהלך אומר שים יזהר ס׳ נג א אליו. קרובים באנ צי מלט״, את להו ש ״הנ  שי

ת בו פה התייחסו ת על מדובר בו שגם התחיל״, שלא ״סיפור לאחיו, עקי  והסיפור האח מו
ץ״, של ״בוקרו ע חלו ת על אביו של לאבלו הנוג בה 6האח. מו ק הסי סו בל לעי מוג  ה

ת חייו בפרשות שיו אי ת, ה בע ת נו ע רון, לד תם מי מרכזיו ם של מ עי רו ם, האי  הכלליי
ת הקהילה בחיי הציבוריים, תי אצל בכלל הספרו ת בפרט. יזהר ס׳ ו רעו מאו ם ה שאי  הנו

ת מעו ש ת מ ת ציבורי או היסטורי ל ם. את מי תכן החיי תה גם יי  חדירה מפני רתיעה לו שהיי
עת מפני הפרט לצנ עה ו תו כמו חריפים בכאבים נגי האח. של הסתמי מו

ת״. יזהר ס׳ יצירות של הקורפוס כל את מפריד שקד טן ״אחד במאמרו מ״מקדמו  פיי
שתדל הולך פן״ לצאת לא ומ ת רואה הוא 7דו ם - יזהר ס׳ סיפורי בכל אחידו  חוזר מ״אפרי

עד (1938)לאספסת״ שור״ ״סיפורי ו א (,1963)מי  עיקריים מרכיבים בכמה כי קובע, והו
ה לא ת תנ ש רתו נ צי ש בעשרים יזהר ם׳ של י חמ ה ו תי ת שנו שונו הן הרא שאחרי  באו, )

שע עשרים כידוע, ת ות 8שתיקה(. שנו
קן )א( הם: עצמם על החוזרים המרכיבים ת דיו מו חס )ב( הגיבור: ד  אל הי

ת )ג( הנוף: ה העדפ ל מו עלי ת כ רי ט מנ קו ה על דו ל ת: עלי ה סגנון )ד( בדיוני ט  הנו
רות ת למחזו ר ארוכו מאג טי ול מנ שתנה מה עשיר. ס ם במהלך שה שני  בין היחס הוא ה
הללו. המרכיבים

ת״ על שת זו יצירה כי שקד, אומר ״מקדמו ה אך הצירוף, ובדרכי בחומרים מחד  מהוו
שך ס המ ת היזהרית היצירה של הכללי לקורפו שקפת מבחינ סגנון העולם ה בה. ו  הכתי

שקד ״החומרים״ חס ש תיי מרי הם אליהם מ ה חו ת הביוגרפי טי א פו ת ה לי הפרסונ  של ו
שפו מאוחרת ביצירה רק אשר המחבר, בדו נח עו דו ו ת. ליצירה על־י ספרותי

תיו שש במרכז רו צי ת יזהר של הראשונות י מד שת עו שהו קורה אם ה״צוותא״. תחו  מ
חס הוא תיי טיו מ ב ת המזדהה הגיבור, של לל לוגי או ד ת עם אי מו שי ב מ )״לילה הקולקטי
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 הדמויות של האחיזה נקודות ההמוני. החונק, היחד עם בשלום חי אינו אך ידיות״(, בלי
 שהדמות מפלטים הן אלה אסתטיות ״נקודות והחבר. הנערה הנוף, הן שקד על־פי

9עליה״. מטילה שההיסטוריה החובות בעול לשאת מהם וחוזרת אליהם נמלטת
ומעשיו, הגיבור של מעמדו מבחינת כאחד: ומהפכה המשך היא המאוחרת הכתיבה

 שתודעתו תינוק אפילו לעתים גיבור-ילד, של הפתרון להיסטוריה. עוד מחויב הוא אץ
 גיבוריו של הגדול לוויכוח מחוץ כבר שנמצא מי של פתרון הוא בנייה, של בתהליך רק
 מן להימלט העצום הצורך מול הציוני המעשה עם להזדהות הצורך בין הניגוד עצמם: עם

 המאוחרת. לכתיבה מהותי אינו לסלידה משיכה שבין הפנימי הוויכוח שבצוותא. הכיעור
 עצמו עם הגיבור של הוויכוח עוצמת אבל כמפלט, הנוף אל נמשך הוא כאן גם אמנם
 הפן את הבמה קדמת אל מעלה כשהוא ומיטשטש מתעמעם הציונית להתהוות ביחס

 הקדומה, ביצירה כמו חלומו. בהתפוררות שחווה כמי האב, דמות של המיוסר, האישי,
ת מייצרים אינם הסביבה עם היחסים לעלילה. כוח אין במאוחרת גם כך  התפתחו

 והצדקה מפלט היא הנוף של האסתטיות שבה הקדומה ביצירה כמו שלא אבל עלילתית.
 לכידת של לתהליך ומתקשר אינטימי הוא המאוחרת ביצירה הנוף אל היחס הרי קיומית,

 מבחינת הן הכתיבה, לזמן השייך עכשווי נוף הוא המוקדמת ביצירה הנוף הזיכרון.
 המאוחרת ביצירה שהנוף בעוד ההיסטורית. ההוויה מבחינת והן בו השתולות הדמויות

 לשחזר: מאפשר אדם של חייו שמשרע ביותר הרחוק העבר של הזיכרון מקרעי חלק הוא
 )מרחבים, הקדומות היצירות של הנוף מתחלף המרחב מבחינת גם זקנה. ועד מלידה
 קדומים ימים של נוף היצירה, של הארי בחלק אורבני בנוף קרבות( שדה פתוחים, שדות

 נורדאו רחוב מונטיפיורי, רחוב שלום, )נווה הקטנה תל־אביב המחבר: של בביוגרפיה
ת ,22 חל  של והמצומצם האינטימי וההוויי ורחובותיה מרפסותיה על בנימין(, נ

המתיישבים.
 בלבד, אחד ״גיבור בדרך־כלל מכילה הראשונה הסיפורים סדרת שקד)שם(, על־פי
 כהשלכות קיימות הן כשלעצמן, קיימות משהן שיותר שונות, ולדמויות לנוף המתייחס

 או כהרחבה ״משמש״ אינו זאת, לעומת ב״מקדמות״, האב הגיבור״. של כהרחבות או
 או הקיבוצניק דמות זו אין סטראוטיפית: דמות אינו הוא הגיבור. דמות של השלכה

 מעצם שונה פה הסיפורית הפונקציה שקד. של בלשונו החבר״ ״דמות או הפלמ״חניק
 רק המחבר. אבי של דמותו בת היא ב״מקדמות״ המתוארת הדמות החומרים: בחירת

 הכותרת תחת אביו דמות את לתאר לעצמו מרשה הוא המחבר של המאוחרות בשנותיו
 מעין לחייו, ״תיקון״ מעין ועושה כאבו עם מזדהה עלבוני, את תובע המחבר ״אבא״.
 הסמלי הביטוי היא חייו באחרית האב שבנה הבית מכירת לו. שנעשתה לעוולה אנדרטה
 הוא גם נמצא אשר המחבר, דמות עם מתמזגת האב של דמותו הרוחניים. נכסיו למכירת

 ס׳ המחבר, של בפיו להישמע היה עשוי אשר המונולוג, את מעגל: סגירת של בשלב
ובלי מעט שעוד יודע והוא ״פתאום ״מקדמות״: הסיפור בתום המספר נושא יזהר,
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ש מעט, להרגי שאר לא כ ל שביל ולא הזה, הכרם לא כאן יי ם הזה, החו ה וכלו  לא מז
שאר... ם הכרח שום בלי ארעי, הוא כאן שהכל מפני יי קיי ת קא לה ם ככה... דוו מי הי  ו

ד מי ם לא מזה כלום השאר, כל וגם תמיד, מתקצרים שהיו כמו מתקצרים ת  כי כאן, יתקיי
שן והסיבוב ארעי, כאן הכל אינו כאן, מוכרח אינו השנה, את המסובב הזה הי ס ו  לדף נכנ

ם״. רק כולם הם שכאן אלה כל וכי כאן... הקיום 10בינתיי
ב״. ״בפאתי את יזהר ס׳ פרסם 1945ב־ הי ״נג ם מסדרת שונה נובלה זו רי פו  הסי

קה הן הראשונה ת. בהרכב והן בתמטי מויו שנן בגבעה״ ב״חורשה וגם זו ״בנובלה הד  י
ת מויו ת יותר. רבות ד סיי ת אוכלו מויו ת: היא הד די הטרוגני לי שנם לארץ, וחוץ הארץ י  וי

לה ערבים. גם ת, מורכבת העלי דו ת מאפיזו חסו מתיי ת ה מויו ת, לד ת שונו ק טכני ש  זרם כ
תודעה ת עוברת ה מו ת. מר מו ם כאן גם לד סי ם גיבורים מנ מזג שוני ת ה  כאן וגם בנוף ל

ה שנ ת י בו שי תר לפרט ח שר יו א. מא ת צוו ש זאת עם ל ר י פו ה בסי ה ז צי מ ר ספו רנ  ט
ת עניינ ד של מ גו תטי בין הני רי: לבין האס סטו ת הבאר חופרי קבוצת ההי א ט ב  את מ
רי התהליך סטו ה של ההי צי לוניז ת... הקו מה זה הציוני אקט דו שמירה ל ה ה ל לי  בלי ב׳
ך יריות׳, מו תהלי ת מזדהים שע לוגי או ד ,2וגיבוריו״. המחבר אי

בת המחבר משתחרר המאוחרת ביצירה ת מחו ה ומתפרק הקבוצה עם ההזדהו מנ ך מ  תו
ם״ שהוא שי ה את ״מא רי סטו דה ההי חיד. בבגי ת, בו שילחה האדמה בי ת צרעו דו קי  הפ

תה המערכת כל באביו. בגדה העירונית ת. היי מני ת מתחלף, הכול ז ה והבי בנ  בשארית שנ
תיו חו ת זוכה אינו האב של כו שכיו הדורות. להמ

שה הביקורת ת״ הספר התקבל שבה הק רי ״מקדמו מם שרואים מי על־י כי עצ שי מ  מ
שבות שאי ההתיי ת ונו מיו ת הלאו שראלי ת, הי דרני צירה את תקפה המו ש על הי או  היי

ת סתנו ם אשר והתבו לי ה עו ם(. )לדעת ממנ סו אלה המקטרגי ד ני מי ע ה  היצירה במרכז ל
ם את חסי ם הי טיי לנ מביוו א שה עם המחבר של ה ת הציוני. המע בו תגו עו ה ת נ רו  מסקי

ת עד 13כזאת פרשנות של אפשרות המעלו שבון בא המבקר שבה סוחפת, לביקורת ו  עם ח
רתו צי ת י לל מך יזהר, ם׳ של הכו מסת תו על גם ו ב ת הלא כתי תי ש כדי ספרו ש  את לא
ת על הוויכוח ת. מהו 14הציונו

שני, היבט ר את הכורך פר רפי הסיפו ת עם הביוג מדו ת ע טיו לי ת פו שוויו ע עכ צי  מ
מר היי פנ שלב ״יזהר, במאמרו או סט ה ם, סיכום מעין בספר רואה הוא 15ציוני״. הפו  חיי

ת. מן פרדה שירת המהווה שלון לרבדיו הציונו תי ״הכי מעו ש מ  ם. אצל קשור ביותר ה
שה, יזהר שה בתחו בתו זר הציוני שהמע ה לסבי מהוו ת ו מו ה אלי מן עם להעלם שדינ  הז
תיר בלא ת. להו ל רוצה ולא חמרה, החול גבעת על פרדסים בשום רוצה ׳לא עקבו  שהחו

שתנה חמרה חו בכלום, י שיני שיישאר לו, ו מו ו א׳...״. כ מר, מבין זאת בכל 16שהו היי פנ  או
ננו שזה ר אי פו טי. סי לי ר ״יזהר פו ל על מצהי ציוני הקלקו רו את לאתר בלי ה  מקו

ת של סיפור זהו וסיבותיו. פו תעיי ת ה ט חל ס מו מן הציוני מהאפו ה ו רי ת, ההיסטו מי  המקו
ת ת זו והתעייפו ע ד ל יו לי פ ה ת בלי להסביר, בלי ל עלו ת לה שרויו ת, אפ קנו ת בלי מ
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ת להישאר  מבוגר כותב של התעייפותו זוהי שם(. הציוני״)אופנהיימר, השיח בגבולו
 אמור שהיה מהאפוס עייף דור שזהו ייתכן דורו. על הטילה שההיסטוריה מהעומס

הציוני. הקיום מן לא אבל לשאת,
 הוא 17הראשונים״. עם חשבון עושה ״יזהר וייס הלל של מאמרו גם נוגע זה לעניין

כי אומר

 ופירוש המוקדמות החוויות אל המאוחר החשבון מן שתנועתו ציר בספר קיים
שעשה? מה עושה היה כלום היום, יודעים שאנו מה יודע האב היה לו משמעותן.

ס. של כהרגלו ישירה, אמירה בכוח ליצירה לעתים נדחקת הזו, הטרגית ההכרה
 הכרות פוליטיות. בהכרות וגם דידקטיים בניסוחים גם תחושותיו את המציג יזהר,
 על ובתהיות התפילות כלשון אחרות, ביצירות כמו כ״מקדמות״, עולות אלה

 היה לא אלוהים אבל ומעיד: חוזר הזקן הילר-המספר אלוהים. של אלמותו
העליות, סופרי בני קברניטיה הציונות, מכחישי אף על פרדוכסלי, באופן בבית...
 היצירות ומאות ו״השבוי״ חיזעה״ כ״חירבת עצמו יזהר ס. של יצירותיו ואפילו

 ההיסטוריה בתוך נישאים ועכשיו, כאן אנחנו עדיין בעקבותיהן, שנכתבו
כן״. פי על ״אף יום, ילד מה לדעת אפשר אי אם גם וארץ. שמים ומקשרים

 מעשי של הארעיות תחושת עצם כי מאוחרת, ביצירה העיון ברוח להוסיף יש כך על
 לוויכוח זו תחושה של גיוסה מאוחר. בגיל שנכתבה ביצירה הדומיננטית היא האדם

 לטעמי. העניין, ממין אינה הציונות, ופרשנות עולם השקפת שעניינו תרבותי־פוליטי
 ״הנוף הכותרת: תחת הסיפור את וניתח ברתנא אורציון המבקר גם הרחיק זה בהקשר
 ״מסקנות״ המבקר מחפש זה במאמר 18יזהר״. ס. של ישראלי והאנטי ציוני האנטי

 את להשאיר ולא זאת מספרות להתנער ״יש כי ומטעים הספרותי, המעשה מן פוליטיות
סביבותיו״. הכל הממית למזוכיזם ריק המגרש

צקלג״: ״ימי הרומן של ייחודיותו על שקד גרשון השקפת את להזכיר יש זה בהקשר

ת ביחס תמטי או צורני חידוש ברומן אין  החידוש החמישים. שנות של לנובלו
 חברתית קבוצה המכיל רחב ותרבותי לשוני עולם ליצור וביכולת בכמות, הוא

מוגנית ת... עלילה בו שתתפתח ובלא הו ם הגיבורים דרמטי  בין מתלבטי
 מתמדת וערנות מתמדת זיקה מהם תובעת ההיסטוריה הנוף. לבין ההיסטוריה

 שבו עצמו נוף באותו אולם וחרדה, אימה של מקור שהיא הקרובה, לסביבתם
 אפשר שם מההיסטוריה. מפלט גם הגיבורים מוצאים ההיסטורי ׳האויב׳ אורב

 למצוא גיבור יכול בתוכה שרק אדמה, אימא של סופית האין ההוויה עם להתאחד
 והמוות החיים ומחרדת החברתית הצוותא של היומיום מחרדות ... מפלט לו

19זאת. צוותא המקיפה
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 מופיע שלו ההשתייכות קבוצת אל ב״מקדמות״ הילד של והדחייה המשיכה גרעין
זאת. ביצירה כבר

 מצטמצם שה״נוף״ אלא כאופציה, יותר מאוחר מופיעה הנוף עם ההתמזגות גם
 הפינה, מן השני הבית מונטיפיורי, רחוב הנה בנימין נחלת רחוב ל״הנה הנגב ממרחבי

 העם אחד וברחוב וימינה, בנימין נחלת ברחוב ״ונמשך או 20בשנייה״. קומות, שלוש
 שבקצה עדן הראינוע אל לבסוף ומגיע לילנבלום, וברחוב וימינה הרצל וברחוב ושמאלה

 )מלבד המאוחר בסיפור מתחלף הנגבי, הרחב, ״הנוף 21פינס״. רחוב פינת לילנבלום
 אורבני, בעיקר בנוף ריאליסטיים(, בגבולות ממוקם אינו הנוף שבו למקדמות׳, ב׳מקדם
ת בעל מקומי,  ממעמדו הנוף את מחלצת הזאת ההתחלפות ומובהקים. ׳טכניים׳ גבולו

22אסתטי״. כסמל יזהר ם. כיצירת הקודם הספרותי
 האותנטי, האישי, הזיכרון של הלכידה בתהליך חלק הוא הנוף המאוחרת ביצירה

 מבוגר. בגיל נפש תעצומות של כמקור מחדש הילדות הוויית את לחיות דרך המהווה
 והזמן הדמויות אפיון על השלכותיהם מבחינת ״תכליתיים״ בלתי בפרטים מדייק הנוף

 מסיור שהתברר כפי בפרטים, מדויק שהיה, כפי עצמו, הוא הוא מטפוריים. באמצעים
.3.12.1995כ־ בתל־אביב, יזהר ס׳ המחבר עם ערכתי אשר הספר, בעקבות

 בקובץ שנקבצו האחרונים הסיפורים מעבר. חוליית מהווים (1963)מישור״ ״סיפורי
 בסיפור בבגרותו. המספר את להעסיק שעתיד למה מטרימים רמזים כמה מסמנים זה

 בעקבותיו. תבוא אשר הארוכה לשתיקה הסבר מעין ישנו התחיל״, שלא ״סיפור האחרון
 סיפורי ״שישה הנעורים לבני לסיפורים ובגיבוריהם בנושאיהם קרובים אלה סיפורים

ת המחבר נזקק הקובץ סיפורי בארבעת (.1959)יחפות״ ו״ברגליים קיץ״  מספר לדמו
ת או עדה זוכרת, ב״מקדמות״(. ועוצמתה יכולתה במלוא שתופיע מונולוגית)דמו

 ילדותו בימי המספר נזכר ב״הנמלט״ ילדותו. ימי את המבוגר זוכר הדשן״ ב״ערמת
 דמות מספרת ב״חבקוק״ עמו. להזדהות ביקש שהילד הנמלט בסוס ובעיקר ובשכניו,

 הסגנון, לנוף, ״היחס מונולוג. מוסר המספר התחיל״ שלא ב״סיפור זקן. מנגן על המספר
שתנו הסיפר טכניקות אבל בעינם, נשארו העלילה של המינימליזציה  דמויות כאן: נ

 שהיה לעולם הנוסטלגיה בעיקר ניכרת ובתמטיקה ילדים בדמויות התחלפו העלמים
 המחבר כשהיה הסיפורים של בתמטיקה לעלות התחיל הנוסטלגי האופי 23עוד״. ואיננו
 במשך בו שהתבשל ומה שתיקה, עצמו על גזר הזה הקובץ אחרי חמישים. לגיל קרוב

 הקריסטלית לבהירות מישור סיפורי של הנוסטלגיה ניצני את הביא הללו השנים
 ביותר המוקדמת התקופה את המאוחר הגיל של הכוח במלוא תוקפת אשר המאוחרת,

 הזה בסיפור שהוגדר מה התחיל״, שלא ב״סיפור לדחייה היה שניתן מה המחבר. בחיי
 מי יומו, בוא עד זה ימתין היום? בזה נספר ולא שנפסח ״נכח לספרו: אפשר שאי כדבר

 על־פי הגיע, המחבר כאשר יותר, מאוחר שנה שלושים היריעה אל שב 24יבוא״, ולא ייתן
היצירה. של האבסולוטי החופש ולמעלת האמן, של השלישי לגיל 25ארנהיים תפיסת
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 ופרסם יזהר ס׳ הוסיף ״מקדמות״ הספר לאור יצא מאז האחרונות, השנים בשבע
 ו״גילוי יפהפיה״ ״מלקומיה הים״, ״אצל ״צדדיים״, ״צלהבים״, ־ נוספים ספרים חמישה
המאוחר. הגיל סגנון מרכיבי את לאתר ניתן ובכולם אליהו״,

 השוהים חברים שלושה של ציפייתם הוא ״צלהבים״ של הרופף העלילתי השלד
שלוח בפרדס ארוכה שהייה ם הנערים של שמותיהם נשק. של סורי למ חי  מן לקו

 זאב, בן והמספר דוד בן שמעון יוסף, בן יחיעם המחבר: של הביוגרפיה מן המציאות,
 האמתי, בשמם מופיעים כיצירה אחרות ודמויות אחיו גם יזהר. ס׳ של אביו שם הוא הלוא

ממואר. עם דמיון כורכת יזהר ס׳ של המאוחרת שהקונצפציה משום
 אמביוולנטית, באמירה הספר סוף לקראת מנוסחת היוצר של המאוחרת הראייה

 נביא רק לה שזוכה פנימית התגלות עם וערירות ״גלמודות״ מלאות, עם ריקות הכורכת
 המלא הפשוט לך, היה לא שמעולם ממה מבט בהישג לך יש וכאילו ״פתאום ומשורר.

ם והריק... השלם ת דווקא המאוחרת הנטייה 26הדבר״. שזהו רואים פתאו שטו  לפ
 ואל כוחו אל הנער נפתח התיאור שלפי הריק שנחקרו. היצירות למרבית אופיינית

 והשלמות. המלאות עם אחת בכפיפה הזקן של הקיום תחושת את מלווה מסתוריותו,
מן)עמ׳ אל מטפיסיות בהתייחסויות רווי הספר  הבדידות נושא גם (.16 ,18 ,19 ,40 הז

 ולפעמים מוצהרות לפעמים הן הבדידות של הביטוי דרכי היצירה. אורך לכל צף
 כולם בין שתהיה ושכמה אבוד, ודי מקום, אין ״לך אומר: הוא הגלוי ברובד עקיפות.

 לחצר: שמעל התור של בדידותה את מתאר הוא ובעקיפין 27לבד״, תהיה כנראה תמיד
 והיא חיזורים, ולא איש ולא אפרוחים ולא ביצים לא שלה בקן כלום לה שאין התקופה ״זו

 ושיממון רוחה נתעטפה או דרכים, להחליף וגם ולנסות להרהר ויכולה כעת, לעצמה תור
28לא?״. קצת, ועצוב עליה הקיץ סוף

 בעודו עליו שעברו מיתות שלוש משחזר כשהוא הקצוות את מאחדת לילדות החזרה
 המרפסת מן וישר באוויר אחד צעד צעדת לחייך הראשונה השנה בעצם ״כבד ילד.

 כבר הלא שנתיים ובן אף... חבוט מוטל וכבר עליה... כיבסה שאימא מעקה ללא הקטנה
 ״מיתה״, באותה 29במעיו...״. לקה שלוש ובן ההן... הצרעות אותך עקצו איך ידוע

 הצרעות פרשת גם ״מקדמות״. בספר גם עוסק הוא בטוב דבר של בסופו שהסתיימה
 שוב עולים בו, ההתחככות עם המוות, סכנת עם המחודש המפגש שלם. לפרק שם זוכה
 יריעת אל מחדש עולים והם בשלום נסתיימו מפגשים אותם המאוחרת. ביצירה ושוב

 המאוחר שהעיסוק להניח יש סיכוי. לכל בניגוד התגברות של אפיזודות כמו הסיפור
ע נטייתו המוות. על הקדום הניצחון מן כוח סופג שהמספר מכך נובע בהם  לטבו

 כמו כזאת, חלחלה, הזמן כל משדר ״העולם אלה. ילדות לחוויות בסמיכות באה בבדידות
 ובאותה בדידות ובאותה לעמוד, עמוד בין גלמודים להם המזמזמים הטלפון חוטי אותם

30החיים...״. כל מראה כנראה גם וזה תיכלה, לה שאין גלמודה עצבות
בשנות בחור הוא המספר המוקדמת: הבגרות לתקופת ברובו מוקדש ״צדדיים״ הספר
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 זאת שניסח וכמו ביוגרפיים, בנתונים מוצהר שימוש ישנו כאן גם לחייו. העשרים
 נכונים השמות בדיה חצי אמת חצי ממואר חצי סיפור ״חצי הספר גב על עצמו המחבר

 קשקוש כמעט והרגליים הידיים תצלום ממש והעיניים הפרצוף בהכרח לא המעשים
 אבל בדף קיפולים רק אלא אינן או שייאמרו היה ראוי חלקן נאמרו באמת חלקן האמירות

 המבוגר, מהטון מושפע זה בספר הממואר 31הזמן״. כל ־ והעצוב תמיד נכון החיוך
 המשורר של פנימית מחווה מעין הוא 32יריחו״ ״בדרך כמו סיפור הכותב. של הסלחני

 משפחת פוגשים באוטו עמו שהיו חיילים ושני המספר 33״השבוי״. הקדומה יצירתו כלפי
 והמספר עזרה, ומבקשים צמאים הפליטים מביתם. אותם קרעה שהמלחמה פליטים
 אנחנו לגמרי. ידענו ידענו, ״פתאם המשפחה. את ולהסיע באוטו כולם את לצופף מחליט

 עם והמפגש אויב, שנקרא מי מול ההתלבטות 34למקומם״. אותם ונחזיר אותם ניקח
תיו יזהר ס׳ את מחזירים המלחמה אימת  ביצירתו ששלטו נושאים אל בזיכרונו

 שייך כבר הוא מהמערכה. חלק אינו כבר המספר שונה. הוא הדברים טון אבל המוקדמת,
 קיומיות שאלות באותן להתלבט נידונו שילדיו למי למתבוננים, הצד, מן בחיים לצופים

בנעוריו. בהן התחבט שהוא
אולי יזהר ס׳ של האחרונים ספריו בין הוא הים״ ״אצל  היצירה בקורפוס הבולט ו

 מכיל הוא זה. בספר המוצגת התזה של תקפותה על המעיד כספר שלו, המאוחרת
 דרכה בסוף ההולכת ראב, אסתר כמו הים. הוא ביניהם המקשר שהחוט סיפורים, שלושה
 מוות, נושאים: לשלושה מוביל דימוי משמש הים כאן גם כך 35הים״, אליך ״בדרך

 בצלהבים. שהופיעו אפיזודות מרחיבה הקיומית ההתמודדות ואהבה. אקסיסטנציאליזם
כה: לשלוט יכולה שהמילה כמהות מופיע החיים היעדר

 כאילו שקט כזה שקט והיה מלכת חדל כולו והזמן סביב כלום היה לא ופתאום
 הנה איך כעת היטב נתפס להיות והתחיל כולו נתרוקן או אחת בבת הכל כבה
 לגמרי שלם ריק רק לו ויש הגדול הכלום בלב לבד לבד פתאום לו עומד אדם

 תמיד שהיה מה כל כך כל פתוח היה לא מעולם כאשר כזה פתוח ורק סביבו
 איפה אלא זה כל באמת זה מה איננה שהשאלה מפני בצפוף... רק היה ושתמיד

 פתאום לדעת ומתחיל הולך אני פתאום ומה כעת פה אני זה ומה כעת פה אני זה
 מזמן רגע עוד שיחכו שם לי מחכים נורא וכבר כך... כל חשוב שניראה משהו

 לך ומשאיר הצידה ממך וזז לך נעצר והכל לך נעצר שהעולם ככה לך היה לא
36שישנו. היש את

 הנוכחות הוא הנושא המאוחר. הגיל סגנון של אופייניים מרכיבים מכיל הזה הטקסט
 שהמילים זמן כל אין־סוף: של מהלך לטקסט מקנה הפיסוק סימני היעדר בהווה. בקיים,

כך נוכחותה. בעצם הקץ את הודפת המילה הקיום. נמשך ־ נמשכות  שהות אין לפי
המטפיסי הממד הקטיעה, הפרגמנטציה, פרגמנטים. זרימת על מתבסס והרצף להפסקה
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 החרמש״ ״בעל עם ומתן המשא שם״, לך ש״מחכה אחרת נוכחות אל הקיים מן יציאה של
 הראשונה בנובלה מאוחרת. לכתיבה אופייניים אלה כל ראב, אסתר אותו שכינתה כפי

 בים, שחייה בזמן קורית ההתרחשות המוות. עם הרחוק מפגשו את המספר מתאר
 הים, המים, החברים. של הנטישה חרדת היא הסיפור את המלווה הגדולה והחרדה

 כאלה וישנם 37בם לשחות להם שקל כאלה ישנם ולקיום. לחיים מטפורה משמשים
 הקורא את מפנה ביצירה המפורטת הגוף חולשת הטביעה. סכנת את העת כל שמרגישים

 בדידותו מניחים. שאינם במים בגורל, בזמן, כוחותיו בכל הנלחם הכותב, גיל אל שוב
 שימשיכו המים על לסמוך המתקשה סופו, אל ההולך של בדידותו היא הטובע של

 האל ירד ואילו רצון. לא גם יעזור. ולא בהם. עוד אין ריקים. שרירים ״לא. אותו. לשאת
 איש בשלום ויוריד ויסיע הים שייקח כוחו, במלוא האל הים, על כעת לצוות השמיים מן

 ההם ״ולמה אמון. ואבדן בדידות בתחושת כרוכים הכניעה רגעי 38החוף״. על עייף אחד
 החברים שמות 39אותך״? מחפשים ואינם שכחו למה ההם, ואבי בני דואגים, אינם שם

 מהם איש ־ והעתיד העבר האנושי, הקיום של הקצוות שני - והבן האב מקריים: אינם
 קרוב שהיה מי שאפילו משום טוטלי הוא הניתוק לטבוע. העומד את להושיע יכול אינו
 לניסיון בעוצמתו דומה המוות רגע את ללכוד הניסיון עוד. אותו מחפש אינו ביותר אליו

 במידה מפצה המילה של עוצמתה המקרים בשני ב״מקדמות״. הלידה רגעי את ללכוד
האונים. חוסר על מסוימת

 יוכל ־ בתחושה עטו את וינעץ ישוב ויבהיר, ישוב אם כי ההיא המספר של ההרגשה
ת אותה, להכיר תג תג התקרבותה. עם להשלים אתה, לחיו  עצמו את מעביר הוא ל

 כבר והלב מים נמלאו כבר ״הריאות לקיים. מעבר שקורה מה את ומגדיר מטמורפוזה
 הזמן ברווח זה, כבר ושזה זה, ושזהו הכל וזה שאההה ויודע, עוד רק עוד, ורק יכול, לא

 כן שבין הרגע הוא איך והנגמר... הגמור זה כל של הקצר סוף באין לדעת יודע שעוד
 40שם...״. יש זה מה שם זה מה כלום, ולא ואין כשגמור לא, כבר לא ובין כן, עוד

 המעבר הזה. בסיפור למספר מניח אינו הסוף של הסצנריו את לארוג הניסיון התהייה,
 הנקודה אל מגיע הוא בווריאציה. תיאור ממנו תובע לאין, יש כין למטפיסי, מהנראה

 הסוף. את לדחות הכוח את הכתובה למילה נותנות ככולן שרובן דרכים, מיני בכל הזאת
בספרים. לפחות

 כדי תוך המוות. בים לטיול שיצאו ונערות נערים חבורת מתוארת השנייה בנובלה
 הוא ובדידות: ניתוק של בתחושה המדריך-המספר נלכד הקבוצה של חילוץ מבצע
שת מטפיסית, ישות עם ומתן משא מקיים  בקונטמפלציה הפנימית, בדממה עמו הנפג

 מן הפסק, סימני נטולי במשפטים זורם התהליך במפתיע. נקלע שאליה העמוקה
 לקריאתו והפשוט. השקט עם מפגש אל הפנימי הריק מן ״כלום״, של בבועה ההילכדות

 אצל קרוב להיות פנימית שליחות או נבואה בו נגעה כמו ״הנני״, עונה הוא אלוהים של
הבריאה. של העמוקה הפנימית, הפשטות
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 הוא איך כלום... של הגדולה הבועה בתוך עצמך עם אתה ככה לעמוד רגע עוד ״רק
 כל פשוט הכל זה באמת כאילו היי פשוט לך אומר גם הוא וכעת בך מלמעלה מביט שם
 נכמר ואתה אליך ממש שם והוא פשוט כך כל תראו פשוט באמת וזה כך כל ואפשרי כך

 בו מביט פשוט אתה ואיך בך מביט פשוט הוא איך פשוט כך כל פשוט איזה הביטו אליו
41עוד...״. יכול ואינך שפתאום עד

 הציורים אחד סופה. ועד מראשיתה זו ביצירה ארוגים המאוחר הגיל סגנון מרכיבי
 מהחבל הסירה ניתקת זה בתיאור האמצעית. בנובלה נמצא ביותר והמורכבים הקשים

אותה. המחזיק
 רק זה אותן שקושר ״מה הקיומי. הטבור מחבל ניתוק תיאור למעשה הוא התיאור

 ורק ומתקרע והולך ומתנתק הולך ומשתחק והולך מתפרק הוא איך מכאן שרואים החבל
 ניתק וזה גדולה אחת פתאום משיכת ועוד אחד פתאום סיבוב ורק שניים או פתיל עוד

 נסחפת לה ומכרכת לה מהכרת מבולבלת לבדה לה נשארת פתאום אחת וסירה אלוהים
 42מחוברת״. לא קשורה לא לבדה כולה לבד לבד לבדה הפראיים הגלים בין ומסתחררת

 מי של חזרה, ממנו שאין הקרע את והבדידות, ההינתקות את זה בטקסט לאתר קל
שת החיים, בגלי הראשונה בנובלה הגיבור של מאבקו ממנו. מתרחקת שהישועה  תחו

שות ביטוי הם הפנימית בהתבוננות וההסתגרות הניתוק המתמשכת, הטביעה  של לתחו
חייו. של השלישי בגיל הנמצא אמן
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 המיתוס הוא כו המוקדם ומיתוס. שירה של הדואליות את ממחיש ל״מקדמות״ מקדם
זו. חוויה של הלירי הביטוי הוא והמאוחר העולם, עם והמפגש ההיוולדות חוויית של

 הטקסט של שהאינטנסיביות נראה מדוקדקת בקריאה אבל פרוזה, זוהי לכאורה
 זה בפרק ה״שירה״ שלו. הלירי הממד אל התייחסות מחייבות המטפוריות ותכונותיו

 לא עולם שום בכלל. הבריאה מיתוס עם היוולדות של האישי המיתוס את בהווה לוכדת
 יותר ארוך החיים שמשרע ככל כו. המתבונן של ובתודעתו בהווייתו קיים אינו אם קיים,
 שהיא משום יותר, מפרכת וסוף התחלה בין החיבור משימת נעשית כך ־ יותר ורווי

 השירה, מגשרת ושכחה ריחוק של אלה פערים על הזיכרון. תעתועי אחרי ברדיפה כרוכה
 קרבת הגיוני. ולבלתי למטושטש למעורפל, לגיטימציה נווננת מהותה בעצם אשר

 היא בנתוניו. לדייק ולא במיתוס לגעת לה מאפשרת הראשונית המראות ללשון השירה
 הגיל סגנון על זה לספר במבוא )ראה והמטפיסי הליטרלי סמיכות מאפשרת גם

סיפורי. לרצף מחויבת שאינה משום המאוחר(,
 הבלתי בתודעה שנתפס מה התיאור לרמת מעלה 1ל״מקדמות״ מקדם זה פתיח
 ־ 2בלשון״ וכיסוי ב״גילוי ביאליק זאת שהגדיר כפי או הראשון. המראה ־ ורבאלית

 בהם שניתנו לפני אדם, כל של הפנימי עולמו של התשתית מראות השתייה, מראות
 ומתוך היוצרים, שני אצל שונה בלשון הללו המראות את לטוות הדרך השפה. סימני

 וכמספר ואינטימית, חד־פעמית היא זאת שחוויה כך על ללמוד ניתן ביניהם, ההשוואה
עליה. הווריאציות מספר כך האנושיים הזיכרונות

 קטלוגי כרצף כריבוי, 3״הברכה״ בשיר ביאליק אצל הופיעו השתייה שמראות בעוד
 ל״מקרמות״ במקדם הרי האנושית, ההוויה ומן הטבע מן פרטים המקיף אפשרויות, של

הבודד. הראשוני, המרכיב אל חדירה ישנה
 כאן אין אטום״. ״פיצוח של ספרותי ניסיון מעין מתחולל היצירה של זה בחלקה

 אחד שתייה מראה זהו התופעה. של פיצוח אלא המראות, לשון מרכיבי של איסוף
 ביותר הקדומה הראשונית, החדירה ה״פיצוץ״, מתחולל שלו החלקיק בדיקת שבתהליך

 היה לא שהעולם משום הבריאה, רגע הוא ה״פיצוץ״ רגע הילד. תודעת אל העולם של
 של הווייתו סביב ומתהדקת מתעצמת זו תפיסה המתבונן. של להכרתו שחדר לפני קיים

 עם ביחד נוצרה הזה העולם בריאת חמני: פנימי כציור עולמו את תופס אשר הזקן, האדם
קיים. אינו עליו יודע שאינני עולם כבחינת העולם, אבדן הוא הכרתו ואבדן בו, הכרתו

ההיוודעות תהליך של מחדש בנייה כן, אם הם, ל״מקדמות״ המקדם פרקי שלושת
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 העולם. עם התמזגות תהליך של בנייה גם היא הולדת, רק אינה הבריאה לעולם. אדם של
 הספרותיים. מאפייניו מצד והן תכניו מצד הן מיתולוגי בריאה מעשה זהו למעשה,

 המקום היה וזה המקום היה ״שם - הראשון הפרק סיום לקראת המספר של עדותו על־פי
 והיום החום והארץ, השמים כך, אחר שבא מה כל לפני הכל. התחלת היה ושם הראשון
 היא היחיד. של חווייתו עם מיתולוגית מסורת כאן משלבת העולם בריאת 4והרוח״.

 ברדיפה בונה הוא פרטיה שאת בתודעתו, שם, אותה. שחווה מי של בתודעתו מתחוללת
 לפני מתקיים איננו זו תפיסה על־פי העולם הכול. התחלת הייתה הזיכרון, אחרי עיקשת

היעלמה. אחרי אחת דקה גם היגיון, אותו על־פי יתקיים, ולא לתודעה, הגיעו
 וב׳ א׳ בפרקים העולם מבריאת מוכר תהליך על־פי ערוכים הפרקים שלושת
בבראשית:

שייברא. מה לכל הפוטנציאל את המכיל התוהו, הראשון, המקום איתור א.

ההפרדה. פעולת על־ידי התוהו של ארגונו ב.
בזמן. התנועה חוקיות בתוך הנברא לכידת ג.

5בבראשית: מופיעים הללו המרכיבים שלושת
פני מרחפת אלהים ורוח תהום על־פני וחשך ובהו תהו היתה ״והארץ א.  המים. על־

6כי־טוב...״. האור את אלהים וירא ויהי־אור. - יהי־אור אלהים ויאמר
7החשך״. ובין האור בין אלהים ״ויבדל ב.
8בקר...״. ויהי ערב, ״ויהי ויהי־בקר״... ״ויהי־ערב, ג.

התוהו ־ מקום״ אל ״בוהה

 עצמה על חוזרת השאלה תשובה. לבין שאלה בין נתון מקום״, אל ״בוהה הראשון, הפרק
 היעדר את מבליעה אשר לכאורה, תשובה מופיעה המשפט בהמשך פעמים. שלוש

התשובה.
 המקום היה ״ואיפה זה: כעין דיאלוג יתקבל הנ״ל, הקטוע המשפט חלל יתמלא אם

 בלי זה וגם יודע, כן שאני מה כי יודע. אינני כי שואל אני הראשון?״ הראשון הראשון?
הזה? הכתום הצבע היה איפה אבל כתום״, ״צבע שם שהיה אסמכתא,

ת. ובעל ראליסטי הוא ״מקום״ המושג ת של ציון הוא מקום גבולו  מוכרים. גבולו
 זוהי צפויה: אינה זה בטקסט התשובה גבולות. שמכילה תשובה מחייבת ״איפה״ השאלה
 הוא ואין גבולות, ללא מושג הוא ״כתום״ ראליסטית. לשאלה אבסטרקטית תשובה
 מערכת של אשליה יוצרות ותשובה שאלה המקום״. היה ״ואיפה לשאלה תשובה מהווה
מעין היא הזאת הציפייה שבירת ואבסטרקטית. פיוטית בתשובה נפרצת אשר לוגית,
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 כן, אם הראשון, הפרק בהמשך. הסיפורית הקונצפציה את משרת אשר תהבירי, מודל
 האחרונה, בשורה רק הניתנת תשובה לבין הראשונה, בשורה הממוקמת שאלה, בין נתון

הטלות של רצף על העת כל השזורים ובנייה, פירוק של תהליך הוא הברק גרף באשר

 הזיכרון בשולי לתפוס מנסה המספר המתעתע. הזיכרון עם למאבק ב-טר הנר זה סבק
ת ולהשתמש  הזמן בזרימת הנלחמת זו היא המאגית החוויה התפוררותו. כנגד בתחבולו

 טבע שאותו השפתיים״, על קפוא נצחי ״מה המילה. באמצעות עבר עם הווה ומחברת
 או הספק הטלת באמצעות זו ביצירה ביטוי לידי בא בלשון״, וכיסוי ב״גילרי ב־אל־ק
באפשרויות. הקפתו על־ידי המראה לכידת

 מראות אחרי מרדף של חוויה פה עולה 9״זוהר״, השיר למראות בדומה לכאורה,
 שבים והם יודעין, בלא ילדותו בשחר המתבונן של תודעתו אל חדרו אשר שתייה,

 המראות אל להגיע הדרך ביאליק שאצל בעוד אבל שלו. האסוציאציות מצע את ומרבדים
 שצוין כפי הוא, ב״מקדמות״ שנעשה הניסיון הרי בפרטים, מציפה אסופית, קטלוגית, היא

 מתפוצץ הוא חלקיקיו בדיקת שבתהליך אחד, מראה זהו אטום״. ״פיצוח מעין לעיל,
 המתבונן. תודעת אל הראשונית חדירתו כדי תוך רק מתהווה הנברא העולם לפרטים.

 שתשקע לאחר רגע אף יתקיים לא גם והוא לתודעתו, שחדר לפני קיים היה לא העולם
התודעה.

 מיוחס איננו מטבעו אשר במיתוס, שמשתמש אישי, סיפור היא זו עולם בריאת
 מיכולתו ונשגבת עלומה ראשיתו הפרסונלי. ייחוסו את להעלים משתדל המיתוס ליחיד.

 שההתייחסות בעוד לזמן. מעבר הוא שהמיתוס העובדה, במיוחד חשובה היחיד. של
 של ההיכר סימן ממנו. משוחררת למיתוס ההתייחסות ־ לזמן התייחסות היא לאדם

 שטראוס: לוי בעקבות ברזל של ניסוחו על־פי גבולות. היעדר הוא לשוני באופן המיתוס
 טרום - והמקום זמן טרום ־ הזמן זיהוי. לכל מחוץ שהם נעלמים, מתחברים ״במיתוס

 השחזור. ניסיון את המעוררת היא זה בחלק מופיעה שהיא כפי הבריאה שאלת 10מקום״.
 בתוך עולם בריאת פרסונלית: במהות כאן מופיעה מיתולוגי כסיפור המוכרת הבריאה,

היחיד. המתבונן תודעת
 שיוצרת זו היא היחיד חוויית לבין המוכר הקולקטיבי המיתוס בין הפנימי המתח

 מצורות אחת לאף מושלם באופן נכנע שאינו מרקם ומיתוס, שירה של משולב מרקם
הנ״ל. הכתיבה

ת המאוחרת: הכתיבה במודל המאפיינים אחד את מייצגת זו תופעה  דו־ערכיו
(ambivalence.) מחייבות למסורות ולהתכחשות האבסולוטי לחופש מתייחם זה מאפיין 

 המיתוס. לעניין אמביוולנטית התייחסות ישנה ל״מקדמות״ בפתיחה מאוחרת. בכתיבה
 זה אין מובהקת. אישית וחוויה מיתולוגי סיפור מוסווית אנלוגיה של בדרך מאחד הקטע
של בכלים חד־פעמית אישית תודעה בריאת של תיאור אלא אדם, בריאת של תיאור
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 כתיבה ממסורות אבסולוטי לחופש ביטוי להיחשב יכול זה מסוג שילוב מיתולוגי. סיפור
ומקומית. אישית מחוויה מיתוס המפרידות

 נוסף למאפיין ביטוי הוא הביוגרפיים, האישיים, התודעה במקורות העיסוק עצם
 של מקורה אחר בתהייה עוסק זה מאפיין (.inward motion) פנימה התנועה במודל:

 באמצעות הפרטים אחרי רדיפה של ספירלית פעולה מתרחשת זה בקטע התודעה.
 של הגדול המאבק הדיוק. אחרי והרדיפה החקירה משיטת חלק היא הספק הטלת שאלות.
ת זו ראייה 11הרחוק. בזיכרון בפרטים, בשליטה להימצא הוא המבוגר הכותב  לו נותנ

קיומו. את ממשיך בתודעתו ששולט מי ־ כוח תחושת

הפתיחה בפרק ובנייה פירוק של מקבילים תהליכים

 והעצמתם. נתונים איסוף של היטב מאורגנת מערכת בעיצוב מתאפיינת הפרק בניית
 הבינאריות בספק. קיומם עצם והעמדת הנתונים אותם הקטנת על־ידי מתרחש הפירוק

 ההצטברות זאת עם הסמוך. וביטולה קביעה של זו מתופעה נובעת הקטע של הפנימית
פו מביאה אלה צירופים של ה ה״יש״ לבריאת דבר של בסו תז ם של כסינ תוני  הנ

וסתירתם.
טכניקות: בשתי נעשית הבנייה

 המוביל כנושא אחד נתון נבחר פעם בכל ותארים: נושאים השתרגות - וערב שתי א.
 בנייה זוהי כנושא. משמשים התארים ולחלופין ־ אותו מתארים כשהשאר הרצף את

אותו. ומעבה הסיפורי הרצף את המייצבת הנתונים, של משורגת

תיאורוהנושא

 המשי כחלקות חלק

ם עתירות בתו
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כתיאורו. ופעם כנושא פעם הטבלה, שמראה כפי משמש, ה״כתום״
 הוספה חזרה, הם: מרכיביה בטקסט. וסמיכות גודש היוצרת תארים מערכת בניית ב.

טוטליות. ־ וכוללניות

 כנראה כנראה, כתום. כתום,
הודי אוהל הודי, זאת ובכל הודי למה

חזרה

 מאד. כתום עד כתום מאד. כתום
 מאד. עשיר היה שפנימו מאד גדול

מאד. כתום משי ברחש

הוספה

ולגמרי. כולו כתום כוללניות
 כתום. כולה
 לגמרי. משיי כולו
 הזה. הכתום כל היות
כולו. כתום זהר

שם( ושלם וכללי אחד הזה, השלם הכתום ועולמי)

טוטליות

 הכתום מסיבית. שלמה, תשתית ובונות הטקסט מרקם את מסמיכות והחזרות ההוספה
וכללי. אחד שלם הוא

 בנחרצות הספק הטלת ההמעטה, הפירוק, מופיעים הזו האינטנסיבית בבנייה שזורים
הקיים.

 נעשה הפירוק פירוק. ביטויי מול בנייה ביטויי זה מול זה יונחו שלהלן בטבלה
ספק: והטלת מזעריים צירופים על־ירי

 מקסימליזם - התמלאות
 מואר כתום

התפוח הגדול באוהל

מתנשב כתום

 מינימליזם - התמעטות
 מוצל כתום

 עצלנית התנפחות
 כמעט מגע רוח, אין מפחי

רוח אין
ובקלות בעדנה קלות, התנשב
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שלם כתום
 ועולמי ושלם וכללי אחד

 הכל מציף
 ודאית כתום בזריחת

הזורח השלם הכתום

 בחשאי חרש, מתנשב
רכות

 קלים בגלים
 רוח כמעט נרדפי
משי)שם( לחש משב

 אחרי לעקוב יש 13שטראוס, לוי קלוד על־פי שאלה. יוצרת הזו הניגודים מערכת הקמת
 יש הבינאריים הערכים את למיין כרי העומק. שאלת מהי ולמצוא הניגודים מערכת

 ולהתייחס הסיפורי הלבוש מן המיתום את לפרק העלילתית, ההתרחשות מן להתעלם
ערכיים. נתונים המבטאים לינגוויסטיים, לחומרים

נו המצטיירת התמונה פני ה היא ל מונ ת. של ת אריו פי בינ ל־ סה ע תפי  ה
ת מכשיר היא כשלעצמה הבינאריות הסטרוקטורליסטית,  והבעות בכתבים להתבוננו

ם. ה  מכשיר היא שלפנינו בטקסט הקורא מנוחת את המדריכה הדיכוטומיה 14לסוגי
 שמתגלה כפי ובסמיכות ברצף ניגודים העמדת העומק. שאלת של מאפייניה לגילוי

 אם 15העומק״. דפוס של גילויו ובין השטח מראה בין גשר ״מהווה שלפנינו בטקסט
ת היא שחשיבותו יתברר עיקרו, על הסטרוקטורלי הפרשני המהלך את נעמיד תפיס  ב

 היצירה של השטח פני ״אם בתוכה. המצויה כתכליתה היצירה, מן כחלק ה״שאלה״
ד ממלאות ד ממלא הנסתר הדפוס הרי רגשי, קטארקטי, תפקי שיבתי, תפקי  ח

16אינטלקטואלי״.
 ותשובה, שאלה של מעגל בתוך תחבירית הנתון הפרק, ממבנה הנובעת השאלה

 את לשחזר אפשרי האם ־ היא ופירוקם, בנייתם נתונים, בדיקת של סבוכה מערכת ובונה
 הכתיבה מעשה בעצם פואטי: ארס הוא שלה הגרעין הכליה. על להתגבר כדי הבריאה

 הגיבור של הקדומה, הראשונית, התודעה אחר ולעקוב הזיכרון את לשחזר ניסיון ישנו
 לניסיון ביטוי היא הזה הניסיון על־פי היצירה וסוף. התחלה לו שיש אנושי כיצור

האדם. של בחלופיותו להילחם האנושי
אך מול הזמניות, מול פנים אל פנים עמידה זוהי כ  ־ וההכרחי וה״עכשיו״ ה״

המילה. הוא שלו היחיד הנשק כלי אשר כ״גיבור״
 הפנימי הוויכוח 17הודי״? למה ״הודי? ־ לעצמו להאמין המילה איש של הסירוב

 קולז׳ מעין הוא ומהססת, זהירה הצטמצמות מול בטוחה התרחבות של דינמיקה היוצר
כאוס. אלא סדר בה שאין התודעה, קרקעית של

 וממוינת מוגדרת ובדייקנות, בחריפות ממוקדת מחשבה היא המודעת ״המחשבה
 הדימוי של יותר העמוקה הרמה אל מודע, הלא נבכי אל מעמיקים שאנו ככל במרכיביה.

דבר של שבסופו כך כיוונים, לכמה המודע הערוץ או הכיוון מתפצל כך - והפנטזיה
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a רואה כך כאוטי״. נראה המחשבה מבנה . Ehrenzweig, בספרו The Hidden Order of 
18A rt הירצרת. המחשבה בעומק הערוצים ריבוי את

 הן מופיעים העובדות, את המטלטל הספק המנוחה, היעדר ודאות, האי שאלת
 בלב המקנן הפנימי שקט האי על כאיתות והן העלילה במהלך המספר של כהתערבות

ד ניתן האם המספר: של ובלבו ־ היצירה של לבה  רגע את ולשחזר הזיכרון, את ללכו
 כאיום מבוגר, כותב בתודעת נמצאת היא הטקסט. בגוף נמצאת אינה הכליה הבריאה.
 מפניו שאין העולמי, הסדר מאזני על איום זהו השנים. עם כוח צובר אשר אימננטי

ת מנסה היצירה מפלט: קיומו. את להדוף זה, איום בפני סכר לבנו
 הולמת. ותשובה שאלה של הלוגית התבנית פירוק כדי תוך נחשפת העומק שאלת

 ראשונית, חשיבה של הגיוני ובלתי רציף הבלתי ״המבנה נבכי את מגלה החשיפה
 נהירים לא עדיין ההגיון שחוקי ילד, של מחשבתו מתאפיינת שבה כאוטית קמאית,

״.  הקושי את ממחישה הקודם, הסעיף עסק שבה ובנייה פירוק של הטכניקה 19לו
 אופציה היא הנחה כל האנושית. בתודעה מופיע שהוא כפי בו ובאמונה הזיכרון באמינות

 היצירה של כוחה שאלת היא העומק ששאלת מכאן, בספק. להעמידה וניתן בלבד,
 זאת לעשות מנסה היצירה האדם. של בתודעתו העולם בריאת רגע את במילה לממש

בניסיון. ספק מטילה כך כדי ותוך
 בין המפגש רגע חל והיכן מתי או התודעה, קרקעית מהי כן: אם היא העומק שאלת

האדם. של הזוכר במוחו התפענחותו לבין הקיים, הנמצא,

־ הזיכרון ללכידת המאבק ל התודעה קרקעית אל להגיע מנת ע

ת כרוך הזיכרון ללכידת המאבק  נבכי אל יורדת שהשאלה מאחר פנימה. בהתבוננו
 ספק בביטויי שימוש על נוסף ולביליות, ריחוף במצבי הטקסט משתמש התודעה,
ת, היעדר של המצב שאלה. וסימני ״כנראה״, ״אולי״, כגון חיצוניים  ״אין של גבולו

האם. חיק ומוחלט: אחד מקום מתעצב שבו - סופו עד הקטע במהלך ונהדף הולך מקום״,
 למעשה מתאימה הצטברותם ותנועה: ריחוף בקטע שולטים האחרון המשפט עד אך

 זאת ועם המים״, על־פני מרחפת אליהים ״ורוח בהתחלה שהוזכר כפי המיתולוגי, הבריאה
שקפת היא  בתנועה. הנמצאת כמערכת הילד של השתייה מראות עולם ראיית את מ

ברחם: התינוק תחושת כמו וריחוף נוזלים בתנועת הנרחב השימוש את לפרש אפשר

 ותנועה: ריחוף ביטויי
 רפרוף

משי רחש
עצלניים בגלים לה נעה

 קלות התנשב
 המתנשב הכתום אבק

חרש מתנשב
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 רכים גלים מכה
פנימה נמסך

קלים גלים
השלם)שם( הכתום נוע

20הכתום משי אדוות

 פני על ״חשך של ממצב התחילה בראשית בספר הבריאה הצבע שמבחינת לציין, יש
 היה הראשון ״המקום כתום. בצבע - באור התחילה ב״מקדמות״ הבריאה ואילו 21תהום״

22כתום״. צבע
 והנחות שאלות בה שיש קוגניטיבית רציונלית, דרך הוא ב״חקירה״ השימוש

מדויק: תחביר בעל לוגי, מבנה תחת הסתירה מסתתרת זו בדרך הגיוניות.

כתום צבע היה הראשון? המקום היה ואיפה
אמא. באה שממנו המקום מן רחוק לא מחנה תורכי? אנגלי, מחנה

בריטי? במחנה הודי אוהל
היה. כך כן אם אלא בדיוק? אותו לזכור הזיכרון יכול איך

אמא)שם(. זרועות על נישא לא אם שם? להיות היה יכול איך

 יוצרות והן לעין, הנראה במישור שכנוע רמת יוצרות המובלעות והתשובות השאלות
 בדיקה שיש משום מוסמך, לפתרון דבר של בסופו יביאו והחקירה שהספק תחושה,
 ־ אחר״ הגיח ״אין ־ אסמכתא״ ״ובלי כגון: ביטויים מהצטברות נוצר זה רושם וחקירה.
בדיוק״)שם(. אותו ״לזכור

 צבע, של צירופים מופיעים בסינסתזיה: שימוש תוך בקטע נעשית בחושים היזכרות
 של משולשת סמיכות ישנה הכתום״ משי ״אדוות בצירוף: למשל וקולות. ריח מישוש,
וצבע: קול מישוש,

ההוא החם ביום משי רחש מישוש
רוח כמעט מגע לה נעה תחושה

 רכים גלים
 לגמרי משיי

רוח אין כמעט

הכתום משי אדוות
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צבע
מראה

 מאד כתום
 הכתום מוארות

 מוצל כתום מואר כתום
זורח כתום

 כתום זוהר
 שם קורן פה עמום
זהב אבק

 רפרוףקול
 משי רחש
 עצלניים גלים
 רכים גלים מכה
 עצלנית בהתנפחות עונה

 רוח אין כמעט ולמפחי

אימא)שם( של ריחה עם

 חשאית אוושה
 הכתום משי אדוות

קלות התנשב

ריח

 התוהו, אל פנימה ההתבוננות ההצצה, הנ״ל. האמצעים כל ״ברשת״ נלכד הזיכרון
שאלות  משתרגים יחד, חוברים סמיכות( בצירופי )מותכים והחושים ותשובות( ההיגיון)

האופטימלית. האמת עם נשארת וכך ישירות, שייך שלא מה כל שדוחה רשת ויוצרים
 המבקשת מאוחרת, לכתיבה אופיינית הראשונית הפשטות אל להגיע ההתעקשות

 כך על האירועים. של הסקיצות עליה שסורטטו לפני הראשונה החיים ביריעת לגעת
 אומר שאני ״לא 23תשוב״: אדם ואל אתה ״מאדם ספרו הופעת עם עמיחי יהודה אמר

ב הזמן הגיע עכשיו לעצמי:  בהתפתחות אומר הייתי ככה. בא שזה אלא פשוט: לכתו
ת צריך אתה פיסיולוגית... כמעט  לפי ולא שלך הנשמה של הביולוגי השעון לפי ללכ

 במה פשוט הוא קטן שילד כשם פשוט. יותר נעשה אתה הסוף לקראת אחר. דבר שום
 עם שלך הניסיון שמתוך בכך, מתבטאת הבגרות מתבגר, שאדם ככל כך אומר, שהוא

24בפשטות״. עצמך את לנסח יכול אתה ־ העולם ועם הדברים
 מתחוללת שבו הראשון המשמעותי המקום זהו אמו. בחיק היא המספר של ראשיתו

 אל להגיע המאמץ הכותב. של תודעתו מבחינת הספירה מתחילה ובו מאין, יש בריאת
 שימוש תוך ובנייה, פירוק של סוער בתהליך נעשה הזיכרון בדלי לכידת על־ידי המקום

 המקום אל הבהייה אחת. למקשה אותם המתיך הפואטי הצירוף ובכוח בחושים, בהיגיון,
 אל בזמן לאחור לנוע כדי הנדרש התבוננות של נפשי מצב כלומר הקונטמפלציה, היא

 את להתחיל האפשרות מן כוח ומקבל התהוותו, בשולי נוגע האדם שבו הראשון הרגע
במילים. מחדש החיים
עולם. לברוא יכולה אותה המאכלסת המילה הרי הראשית, היא התודעה אם
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ההפרדה פעולת ־ הגבעות קו

 זה פרק הרי בטקסט, מוטבע לזיכרון כלומר ל״יש״, והפיכתו בתוהו עסקנו כה עד אם
 א בקטע הספק של מקומו את ההבדלה. קו שבמרכזו עולם בריאת בתהליך ממשיך
זה(. בספר המאוחר״ הגיל ״סגנון מודל הווריאציה)ראה אמנות פה ממלאה
ת ניסיונות של מערכת הוא זה פרק  וארץ שמים בין המבדיל ההבדלה קו את לבנו
 הגדרתו שמעצם קו שבתיאור הקושי על מתגברות הללו הווריאציות סדר. בהם ומשליט

ת נטול הוא  ואילו א, בפרק התוהו שלב את שירתו והטשטוש הספק ונפח. גבולו
סדר. להשליט שמטרתה ההפרדה, פעולת את משרתים ונחרצות מוחלטות

עולת השני הפרק את מחברת כך״ ״ואחר הפתיחה  כרונולוגי. בהקשר הבריאה לפ
 אשר השני המקום מהו ־ כך השאלה את לתרגם אפשר הראשון בפרק הנאמר על־פי

 אז אולם הגבעות, ־ היא לכאורה התשובה אימא. של חיקה לאחר המספר לתודעת חדר
 .25הרקיע...״ קו אלא וחמרן הגבעות גוף ״לא התשובה: את ומבטל הראשון המשפט בא
 קו אותו זהו שלה. המצויר הביטוי אלא המציאות, לא כלומר בנוף. אותן המצייר הקו זה

בו. לגעת אפשר אי אבל אמנותי, גרפי, קיום לו שיש מופשט,
א אירונית מחווה ויוצר השמים״ לריקות האדמה ״מוצקות בין מפריד הקו  לפל
26למטה״. ״מרוקעת והאדמה ומרוחקים גאים השמים המיתולוגי. הבריאה

 שבסיפור הבריאה הרמוניה, בניית על מבוסס המיתולוגי הבריאה שמעשה בעוד
 קונטרוורסלית. אלא פונקציונלית, רק אינה ההפרדה וסתירה. דיכוטומיה על מבוססת

 חוזרות אותו המתארות הווריאציות המפריד: הקו בתיאורי ביטוי לידי באה זו שניות
 נמשך. ה״ניסיון״ לכן הדעת. את מניחה אינה בעצם מהן אחת ואף לדיוק, להגיע ומנסות

 הקו. פעולות )ב( הקו: תוארי )א( ערוצים: בשני מתפתחות הללו הווריאציות
ניגוד: היוצרים התארים רישום להלן

הרכים הקו תוארי החדים הקו תוארי

צמרירי מאוד מדויק קו
ענוג מאוד החלטי

ערפל מגע עשוי מאוד מסורטט
זהיר הפשטות תכלית עד פשוט
נמוג עדין

ק י
נחרץ

27אור מרוב כהה בהיר
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ניגוד: היוצרות הקו פעולות רישום להלן

ת רכות פעולותחדות פעולו

 שלמה בבטחה רץ
 גופיות באותה לוטף... רושם

 ממשית

רץ
 והשמים הארץ את מפריד

הקו)צליפה( בצליפת נחתכים

 קלות ועולה קלות רוכן
 לא בחלומיות לוטף... רושם

חומרית

)לטיפה()שם( רגיש לוטף רושם

 מתחבר איך העומק: שאלת את ומעלה הבינאריות נחשפת הראשון בפרק כמו כאן גם
 על־ידי העולם אל מתחבר היחיד הקטע: בגוף ניתנת התשובה הבריאה? מעשה אל היחיד
האנושית. היצירה באמצעות ־ אחרות במילים או סדר, הטלת

 קו שישנו כשם חוקים. לו שיש עולם ובורא בתוהו סדר המטיל הקו הוא המפריד הקו
 28החשך״ לבין האור בין אליהים ״ויבדל וחושך: אור בין להבדלה המציית דמיוני הפרדה

 ויהי לרקיע מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ״ויברל למים: מים ובין
 על־ידי־כך ומצייר גבולות להם מציב התוהו, מרכיבי כין מפריד הגבעות קו כך 29כן״,

 לעיסוק מטפורי כן, אם הוא, בקו העיסוק קו! לסרטט יכול צייר כל גם הרי אבל עולם.
ביצירה.
ביצירה: ניגודים כמייצג הקו של תיאורו לתוך המחבר יוצק פואטיות מהויות שתי

ממדים( היעדר נפח, הקו)היעדר של קיומו של במינימליזציה להכיל האפשרות א.
וספק. היסוס עם ־ והחלטיות כוח של הדו־קיום את

 ביטוי שמסרטטת זו היא הנוף פני על הקו של ״ריצתו״ היצירה: של הדינמיקה ב.
אימננטי. מנוחה חוסר של מסע - היוצר של למסע

 לצד ־ בעץ חריטה או רישום כמו והסופי הנחרץ את מכיל ליצירה כמטפורה הקו
 מתאר ללא המיטשטשים מים צבעי עירוב כמו שנראה הצמרירי, הנמוג, המעורפל,

 המוחלט א׳: שבפרק הבריאה של המרכיבים שני את מאכלסות הקו של היכולות מובהק.
 השאלה. התמיהה, הספק, הוא והמהוסס הצמרירי ואילו הברור האור הוא והנחרץ

 שבירה לצד ושלמות נחרצות ביצירה: הגלומות האפשרויות מכלול את חובק הדו־קיום
 ומאידך נחרץ חד, דק, הפשטות, תכלית עד פשוט הפשטות: מהות גם הוא הקו ופירוק.

מפורש. ובלתי צמרירי נמוג, זהיר, גם הוא גיסא
 כ״רץ״ מתואר הוא פעמים משש פחות לא היצירה. של הדינמיקה את ממחיש הקו

וכל והאסתטיות, הכוח את והמהירות, האצילות את כך על מוסיף הסוס דימוי וכ״שוטף״.
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שכת הפעולה המצייר. הקו של דקותו את מעבים אלה  פעולת היא הקו של המתמ
ואיתור. הפרדה שמהותה היצירה,

 כף במגע היצירה קו אל מתקשר המספר שכן הבריאה, אל התחברות מהווה היצירה
 התמכרות ועד לאט ולאט ונוגעות קלות להעבירה היד בכף בה מתעורר ״ופתאום ירו:
30לאט...״. יורדת ולוטפת לאט, עולה לוטפת ובחמדה לאט הזאת העיגוליות גב כל על

 העולם נברא מתי או התודעה, קרקעית מהי - העומק שאלת קיננה הראשון בקטע אם
 בקשר העולם אל היחיד מתחבר איך השאלה נשאלת שכאן הרי - היחיד של בתודעתו

 את לצייר המוטיבציה זוהי ־ בקו בעולם לגעת הצורך התעוררות ויצירה. יוצר של
 הניתנים אלה - גבולותיה את לראות ועל־ידי־כך אסתטי, סדר בה להשליט המציאות,

האיז־סוף. אל ממנו החומקים ואלה אדם על־ידי לתיאור

בזמן התנועה ־ זיזות

 כאן גם הזמן. הוא היצירה של האידאי המבוא את החותם השלישי הקטע של עניינו
 קצובים זמן משכי לשלושה הכתוב בקטיעת הבריאה מעשה אל התייחסות קיימת

 הבריאה בסיפור יום כל שבתום כשם ״ופתאום״. זהה: קישור בחוליית המסתיימים
בוקר. ויהי ערב ויהי לזמן: המתייחסת זהה, קישור חוליית מופיעה

 זה בקטע 31הזמן״. כל עוד של ״גלים בזרימה: מבוטאת החיים של הנמשכות
טין המעשים מתפוררים  בלתי פרגמנטים של אסוציאטיבי למירוץ הופך והוא לחלו

 ״שלטונו״ נסיבתית. השתלשלות שום יוצרים ואינם בתחביר מאוגדים שאינם גמורים,
 שלמים משפטים ארבעה רק הטקסט. של הנשימה כקוצר ביטוי לידי בא הזמן של

זו. לצר זו הנחתן מעצם הניזונות בודדות מילים או צירופים, הם היתר ברצף. נמצאים
 32הלכו״. שההולכים לאחר שנשארים הללו ״עקבות כמו נשמע הקטוע הדיבור

 רק אחריו הותיר אבל שחלף, שלם לגוף עדות מעין הם המפוררים האקראיים, העקבות
כולו. המבוא אוחז שבשוליו הזיכרון זהו זיכרון, בדלי

 ולא אקורדית היא - שחלף מה של ההדים יותר, נכון או, ־ העקבות הופעת צורת
 קורא: שהמספר מה הדים. ובני הדים של תערובת אלא השתלשלות, בה אין מלודית:

 כשם לו, הקודמים הקטעים משני הסיום קטע תוך אל נשאבו הצבעים כתנועה. צבעים
 והשני כולו״( כתום )״כתום בצבע מתאפיין הראשון כזכור, מהם. הגיעה שהתנועה
 הללו המרכיבים שני את מאגד השלישי בקשתות״(. לו ורץ )״שוטף בתנועה מתאפיין

 סדר שבירת על־ידי מושגת המופשטות זה. לצד זה בהנחתם בהצטברותם, שכוחו ונראה
 ־ ארנצווייג של הבחנתו לפי או ילד, של במחשבתו ממומשת היא וכך האירועים
33יוצר. של מחשבתו
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עכל כדי ת התביעה על להתגבר כדי הנשימה״, ״קוצר את ל טני  להיגיון הספונ
 Flying) מעלה לזנק היכולת לו: קורא שארנצווייג נפשי, למצב הקורא נדרש תחבירי,

Leaps.) ,תו, הילד  ״כל לדעתו המכלול. את וקולט יסודות ממזג היוצר, כמו לטענ
 אלא מחשבה, של יחיד ערוץ מעוררות אינן הן פוליפוניות. הן האמנותיות התבניות
מר זו, התפזרות 34הזמן״. באותו יחד הפועלים ערוצים כמה פותחות  הטקסט כלו

 את לחקות מנסה והוא צליל, ובמקום צבע במקום במילה להשתמש נאלץ שלפנינו,
 כמו נתונים״ ״הנחת ועל־ידי במצלול שימוש על־ידי - האחרים הערוצים ־ האמצעים

ת זה ליד זה צבעים הנחת מנ קומפוזיציה. ליצור על־
ובצזורה: זמן במושגי חוזר משימוש בנוי המצלול

זמן מושגי
נמשכת נמשכות הזמן כל

הזמן כל
תמיד הזמן כל

ופתאוםצזורה

עוד תמיד עוד,הזמן כלזמן מושגי

ופתאום
ופתאום

 גליות - כאב ־ עיקולים ־ אימא? גם - ואבא - עלה על אור כוללת: החומרים הנחת
כזה. רופס - אחד רופף - משתכשכת

אסוציאטיבי. באורח במצלול שזורה החומרים הנחת
 ליטרלית, מדוברת, לשון היא הלשון גאוגרפית. חוקיות בעל נוף שום הזה ברצף אין

 זרימה, אור, המיסטית: החוויה מתחום לקוחים שמושגיו מעמד יוצרת הקומפוזיציה אבל
הזה. הכיוון על מצביע להציץ״ ״ורק הביטוי גם הפכים. וקיום

ש שאין מה לראות היכולת היא ההצצה  ביאליק שאמר כמו לדעת. רשאי בן־אנו
35למסך״. מעבר אציץ לוא אך־רגע החמישים, שער עד אבא ״לו ומת״: ״הציץ בשירו
 הסיפור, לגיבור גם קורה לפרדס, שנכנסו ארבעה על באגדה עוזאי לבן שקרה מה

סודם. את לדעת חייו, ממנו שניטלו לפני אחד רגע זוכה אשר

 ־ נפתחו השער ודלתות הלפיד יכבה ״אז
פנימה, שם ויצץ
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 ותגהר עשן ארד ובצדה גופתו, ותצנח
הבלימה״)שם(. על־מפתן

 ליטרליות אמירות המסמיכה המאוחרת, הכתיבה לשאלת קישור חוליית מהווה זה עניין
שפתו נכונה ״פתאום״ המילה על־ידי המשך קטיעת ומטפיסיות.  גיבור של הילדותית ל

 כותב של הנשימה וקוצר הזמן קוצר לתחושת גם נכונה אחת ובעונה בעת אבל אפשרי,
המוות. של הפתאומיות תחושת מול זקן,

 נחשפת שם הרצף, של פתאומית בקטיעה בצזורה, המספר משתמש שבהם במקומות
 הנתק רגע את רואה אדם כל הזמן. של הנצחית בהמשכיותו לספק הנוגעת העומק שאלת

 המספר עומד שמולה בעריצות המשתכשכת״ ״הגליות את המפסיק שרירותי, כ״פתאום״
אונים. וחסר בודד

 תחושת הקץ. רגע עם הבראשית רגע את המאחדת החוויה לשיאה מגיעה זה בקטע
כאחד. שבו הזקן ועל שבמספר הילד על מאיימת מה״פתאום״ והחרדה הניתוק הבדידות,

 רוצה. לא המון והמון ש. מפני כן. ״כאב.
אינסוף. נושמת יורדת עולה

 פרטיו. לכל פה קרוב לגמרי שהרחוק עד
לבד. ושוב

36לבד״. ולבסוף פה? מאיים יש מה בכלום. בטוח לא

 הזמן של כוחו מול כזה ורופס אחד רופף העומד המאוים, הבודד, המבוגר של קולו
 מן העולה הקול הוא בה, יהיה לא כשהוא גם מתמשכת, גליות באותה לעולם שיימשך

 בראשו שעבר מה אחר להתחקות הניסיון את המלווה המבוגר האקורד זהו הזה. הקולז׳
 והבדידות, הכאב פרטיו. כל על ומוחשי קרוב נעשה לגמרי שרחוק מה הילד. של

 הזמן, מרצף הניתוק של הפתאומיות האיום, הטקסט, במרקם באקראי כביכול המונחים
 קולו של ה״אקורד״ הם אלה כל - ועומדת התלויה ה״בלימה״ ושאלת הביטחון היעדר

זקן. מספר של
 אובחן זקן, אדם של מטפיסית מחשבה עם ילד של עגה לשונית הכורך זה, נוסח
 חוזר המבוגר היוצר השלישי. בגיל ביטוי צורת כמאפיין במבוא( חזן)ראה של במחקרו

 לממד מענה מוצא הוא בראשוניותה שדווקא משום הילד לשון של הליטרליות אל
 הוא לבד״ ״לבסוף הצירוף החיים. משרע של השני בקצהו אותו שמעסיק המטפיסי

תו גם זוהי אבל הילד, של תיאור לכאורה  חוזר אשר המבוגר, של המוצפנת תלונ
והבדידות. הניתוק תחושת אל בבגרותו
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ופרדה עולם ילד,

 חלק להיות שנועד כמי הגיבור של דמותו מצטיירת ״מקדמות״ של הראשון בפרק
שלמות  אביו, ונכבש. כובש של להוויה מתאחדים ואדמה אדם שבה חדשה, קוסמית מ

 וזד בתול במקום עקשן, חלוץ הוא חייו, את בו לבנות שבחר במקום ראשון תלם החורש
ת המתאמץ לו,  בקצה 37מבוטלת״ ב״נקודה ״מונח״ הילד חדשה. השתייכות לו לבנו

 עליו לדבר ש״מצחיק עד ־ בעולם הוא קטן כה עתיק. חרוב גזע של בצלו השדה, חלקת
 כדור על מונחת קטנה, נקודה במו עצמו את תופס הילד 38אחת״. בנשימה העולם ועל

קוסמית. שלמות מאיזו אינטגרטיבי חלק ומהווה ־ הארץ
 עד קוסמית משלמות כחלק עצמו את תופס ילד כל 39ארנצווייג של תפיסתו על־פי

 הבשלתו עם מופיע ההינתקות כאב העולם. מן עצמו את להפריד מתחיל הוא שבו הזמן
 את זו בנקודה רואה הוא הבדידות. עם ההתמודדות אל המוגן הילדות מעולם והיזרקותו

 הרמה נמצאת יצירה כל של ״במעמקיה אנושית. יצירה כל של התהוותה ממחוזות אחד
 מיסטי באיחוד אובד שלנו האישי האני של קיומו את מרגישים אנו זו ברמה האוקיינית.

 הנצחי הארכיטיפ על יונג של להשקפתו הנענית הרמה זוהי האוניברסלי. עם הקוסמי, עם
40עצמו״. את המעצב ילד של

 וכלומית קטנה מנקודה הקוסמית. ההרמוניה של הסדר, של ההפרה הוא העקיצה כאב
 הופך 41משפטים?״, כמה לדובב יודע הוא ״האם כמעט, מתקיימת ואינה בנוף המשתלבת

 כולם - ציבורי כאב גם וזהו נורא הוא כאבו הצרעה. עקיצת עם העניינים למרכז הילד
 מקום מותירה אינה ימות או יחיה אם והשאלה לקיומו, וחרדים מלאכתם את עחבים
 שנתפס מה ומענה. פיסי באופן כאן מתוארת האדמה בגידת אחרת. התרחשות לשום

 זה בתיאור הופך התמה, ילדותו של האבוד גן־העדן אל אדם כל של רוחני כגעגוע
 בכוח, וכיבושה האדמה פציעת חטא הוא החריש אם אמון. ואבדן בגידה כאב, של לדרמה

 אלפי כבר המהודקת בקליפתה נגעו לא זו עיקשת שאדמה מפני קשה אם להחליט ״בלי
 היא העקיצה הרי 42מגעה״, רחרח ולא תומתה חילל לא בה, נגע לא ואיש בכלל, אס שנים

כך. על העונש
 רגע בעצם והוא מגן־עדן, הגירוש רגע הוא חלופיותו אל אדם מתוודע שבו רגע אותו

 - נחנק הוא אבל מודעות, לכדי מגיע אינו בסיפור הילד האין־סוף. מאשליית ההינתקות
 בטוחים עוד אינם החיים גופו. על כחותם יישא כבר סכנה של הזאת התחושה ואת

המוות. הוא שאפשרי כשם אפשריים, עכשיו הם הכאב. פרוץ לפני שהיו כמו ונצחיים
 ח״נ של המלאך״ ישאל ל״ואם ־ יזהר ס׳ של ״צרעה״ בין - הגדול העולם בתוך ילד

43ביאליק.
שמת  בפרוזה הילד שנשמת בעוד התמונה, במרכז נמצאת ביאליק של בשירו הילד נ

של סדרה היא ב״מקדמות״ הראשון לפרק הפתיחה בעולם. מקום תופסת איננה יזהר של
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 ״ישב הנושא: מופיע אז רק שורות. שש־עשרה לאורך זה על זה הנשזרים מקום תיאורי
 נחפזת ארוכה, אוויר שאיפת זוהי הכתיבה קצב מבחינת 44זה״. תינוק בינתיים בשקט לו

 זו תבנית התחביר. בחוקי לכודה אינה כאילו בזמן, בו ומתרווחת ־ הנושא אל אחד מצד
 לתיאור באקראי או ביודעין מחווה מעין מהווה מקום תיאורי וצבירת הנושא דחיית של
 ישאל ״ואם ביאליק של שירו בראשית מופיע אשר הגדול, העולם בתוך ילד של זהה

ט - איה? נשמתך ״בני, המלאך״: שו ש בקשנה בעולם /  שאנן, כפר בעולם מלאכי!/י
 יחידה בת התכלת /ולרקיע רקיע, מצרים בלי תכלת, רקיע /ולכפר יערים, חומת מוקף

ב באמצע: ע ד ילד, שם שיחק בדד קיץ יום /ובצהרי וקטנה. לבנה יחידה / ל  עזוב /י
אני ־ וחולם ויחיד רך לנפשו, שם(. מלאכי״)ביאליק, הילד, הוא /ו

 הנקודה אל ומצטמצם הולך קונצנטרית, בצורה בנוי התיאור הדוגמאות בשתי
 בעולם מתחילה ביאליק של זו כמו יזהר, אצל הפתיחה בעולם. הבודד הילד המרכזית:

 מגיעים שהם עד ומצטמצמים הולכים המעגלים התיאור. של הקוסמי הנפח זהו הגדול.
 מרשה גם היא אבל ותכליתית, אינטנסיבית יותר הדברים, מטבע השירה, הילד. אל

 פנימי: שקט באי ביחד החיים וחיפזון התרווחות של כטכניקה הרגרסיה את לעצמה
יערים( חומת )מוקף שאנן כפר בעולם יש

רקיע(. מצרים )בלי תכלת רקיע ולכפר

ל״צרעה״: בפתיחה הדגרסיה תופיע גם כך
הכדור(. קליפת מתפוסת כרבע רק אלא כידוע עושות )שאינן הגדולות היבשות

45כדוריים...(. שנשתיירו מבודדים )אחד חרוב גזע של בצלו

 היא ברגע ובו ־ הילד של בדמותו ומתמקדת הולכת בפרוזה התמונה כמו בשיר התמונה
אסוציאטיבית: משתרשרת ל״צרעה״ בפתיחה ההתעבות ברגרסיות. מתעבה

- העתיק החרוב א.
...״ חרובים הם השאר וכל אבק... זלעופי כי אף כדוריים, שנשארו מבודדים ״אחד

־ האחרים החרובים ב.
 הרגבובית, בקרקע בזהירות נאחזו זה הנה ושרק נטעו ״שרק

 בה שהשקו הגומה תבנית סביבם שמורה שעדיין
הנולד. הרך את פעם

מים״. אין מזה ויותר פעמיים ואולי
־ מים ג.

שם(. הגבעה...״)יזהר, מתחתית אותם לסחוב שצריך ״מלבד
 של מנוכחותם הנובעת הנושא, אל חתירה כאמור, ישנה, המשפט של והסיפא הרישא בין

 משפטי בעוד הקצב, את המאיץ המרכיב היא זו חתירה עיקרי. משפט ללא זיקה משפטי
נוחות. ואי מתח מייצרת זו דואליות התיאור. את ומרווחים מעכבים הדגרסיה
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 הרי אותה, מאתר הראשון והבית הנשמה אחרי חיפוש ישנו ביאליק של בשירו אם
 בו. נמצאת שהיא למקום שייכת אינה הקטנה הנשמה כי מתברר יזהר של בתיאור
 / נמשכו, השמימה הילד עיני ״ושתי הקוסמית: התמונה עם מתמזג ביאליק של הגיבור

שו הברורה, הזכה היחידה, ויראנה, עב משובכה, יונה כצאת בראותו, יצאה /ונפ ה אל־ / 
שם(. הנחמדה״)ביאליק,

 להיות כדי מגופו יוצאת נפשו העולם. לבין הילד בין והזדהות להתקרבות ביטוי זהו
 העולם: במעגלי הנתון הילד את יזהר של תיאורו הוא שונה הקוסמית. מההוויה חלק
 גודלו, אין ועל עליו בקלות פוסחים במיוחד לב שימת שבלי עד ־ בעולם הוא קטן ״כזה

 העולם ועל עליו לדבר ומצחיק בעולם, שלו מקום שום תפיסת אי מכל ומתעלמים
46אחת״. בנשימה
 מעולם הינתקות של הכאב עומד - העב( אל יצאה )ונפשו שבהתחברות הכוח מול

 נדודים המלאך״ ישאל ב״אם הדובר של נשמתו עברה אם אף התייחסות. וחסר אדיש
שמתו אחיזה. נקודת העת כל לה יש - ותלאות  לעולם קשר אין זה״ ״תינוק של לנ
 הוא קטן ״כזה אותו: הניחו שעליה הקרקע לפיסת קשר אין לתינוק אותה. הטילו שלתוכו
 מכל ומתעלמים גדלו, אין ועל עליו בקלות פוסחים במיוחד לב שימת שבלי עד בעולם,

 אחת, בנשימה העולם ועל עליו לדבר ומצחיק בעולם, שלו מקום שום תפיסת אי
 מה על כלום אין שבאמת מפני כלום, על להיעצר בלי הלאה האדיש במבט ומחליקים

 כמו להתקשר אולי אמור היה שאליה האדמה, וגם כלומיותו״, על שלא ובוודאי להיעצר,
 של ״קמט כלום: אלא אינה היא גם ־ ושלמה גדולה מתכנית חלק עצמו: את רואה שילד
שם(. כלום״)יזהר, של שיחים איזה ושם פה עם מטורשת גבעה איזו מדרון גבי על כלום

ההיעדר כלום, הלא האין, אל התמעטות ־ הינתקות

עיל האמור מן ת מאוחרת: כתיבה של מובהק מאוד מאפיין עולה ל  ההינתקו
(withdrawal.) כדי מטפיסיים במושגים ובשימוש כנושא בבדידות עוסק זה מאפיין 

 ־ בעולם הנוכחות את למזער ניסיון הוא הילד של ״כלומיותו״ תיאור אותה. להמחיש
 הרגשתו. על־פי ומתמעט ההולך זקן, אדם של כתחושה להופיע ספק ללא שיכול מה

 הוא החלל, הריק, כאחד. הנוף ובתיאורי הילד בתיאורי מהדהדת ההתמעטות או המזעור
 שלושה במהלך ״כלום״ המילה מופיעה פעמים ארבע־עשרה בטקסט: פיסית נוכחות בעל

בנטייה. או שהיא כפי או (,17-14 עט׳ עמודים)שם,
 אינו ״העולם כנתון. אותה ומקבל העולם של באדישות שמכיר זה הוא המטפיסי הפן
 מתעכב ולא הנמלה מן הלאה לו שסובב כפי שהוא, כפי הלאה לו וסובב עליו מתעכב
 שנים אלפי כמה והסרבנית... העתיקה ״האדמה 47הגדולה״. האדמה כל גבי ועל עליה...

ת מצירו ״שיכול והפרד טובות״... כ  יכול שהוא כשם ממש הימים כל סוף עד כך לל
כל טבע גם ״זה הימים״. כל סוף עד כלום לעשות ולא ולעמוד לחדול עצמו זה ברגע
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 ימות ועד עולם מימות שנשארו כפי יישארו להם... תן רק אתה שבעולם. הדברים
48עולם״.

בגד העטוף התינוק עצמה. בעד מדברת זה קצר בקטע המטפ־־כיים המושגים צפיפות
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 גרונו מפני ־ האדמה גאולת של הגדול התאטרון את שהשליכו כמי אותו הסובבים
כאבו. על ״התעכב״ אכן העולם ילד. של הניחר

 דרכו, בסוף שעומד זה של וכמה כמה אחת על יוצר, כל של נפשו משאת זוהי אולי
 לכך ישתוקק הוא מכול יותר לא. לעולם או עכשיו היא בעולם נוכחותו ומבחינתו

 ואת חייו את להציל וכדי אפו לנשמת להאזין כדי ־ הימים קץ אל מלכת יעצור שהעולם
 הראשון. הנכון, המקום שהוא האם, של מחיקה התמסרות, מתוך באה הישועה נשמתו.

 הכוח את לו נתן למענו התגייס העולם כל שבו המסע הציל; הרופא לא בסיפור הילד את
ההתעניינות. במרכז שהוא שידע משום לחיות,

 חייו את ומעמידה העולם של וריקנותו כלומיותו מעגל את פורצת לחיים הדאגה
הבריאה. במרכז האדם של החד־פעמיים

ספקנות

 את מלווה אשר הספק את חושפת ו״רופא״ ״עקיצה״ בפרקים הקצב תבנית זאת, עם יחד
 הכתוב עוסק שבהם ביותר, הדרמתיים ברגעים אפילו עומק. כשאלת הפתיחה פרקי

 הממד את הטרופה הנסיעה מהלך בתוך לשתול כדי בקצב הפרה ישנה ־ נפשות בהצלת
 החשיבות, לשיא הילד של קיומו את המעלים הרגעים את אפילו המעמיד המטפיסי,

 השאלה, את חושפת הקצב של ההפרה 50מינראלים״. של ל״עולם יחסית האפסי במינונם
 ״כלומיותו״ על לגבור אכן מצליחים הקיום, כמרכז הפרק בראשית שנראו הילד, חיי האם
 מראה על השתהות ישנה החיים להצלת המסע כדי שתוך מסתבר, והנה העולם. של

שהיה מה הנסיעה. כדי תוך הצרעה ״מדעי״ על השתהות יותר ומאוחר רגע, אותו העולם
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 בכל הצד מן המתבוננות דגרסיות של לרצף בהמשכו הופך טרופה ריצה הפרק בראשית
התינוק. של לגורלו נפש שווה כמעט הקורא את ומותירות האירוע

 וישיר, רב־ממדי דיבור מופיע העקיצה פרק של הראשונים העמודים שלושת לאורך
 רק תיווך. אמצעי בלי הנוכחים כל בראש העולות מילים קרעי הטקסט גוף אל המעלה
 מספר של נוכחות נכנסת כלומר אומרת״, ״היא הצירוף לראשונה מופיע הרביעי בעמוד

 קטועים, וצירופים מילים אלא מורכבים, משפטים הראשונים בעמודים אין יודע. כל
ת - רוח וקצרת תכופה אוויר בשאיפת מתוח, ברצף המוטלים  המתח, את לבטא על־מנ

 אי או להיפלט, מתוכו מבקש משהו היה כאילו ועוויתות, ״ופתאום - הזמן וקוצר הסערה
 הקטנה, היותו כל מתוך סירוב איזה בו, מתרחש מיאון איזה כאילו עוד, לדעת אפשר
 וחולצתו מגולח, ואינו אבק ושערו קמטים ופניו בידיו, המושכות אליו, ואבא אליו, ואימא
51וכר. ומסוקסות...״ גדולות וידיו זיעה,

 האותנטיות את ומגבירים בו נמזגים ביידיש ביטויים שכמה הזה, המשולב המבע
 הילד. להצלת הריצה בהמשך ומתמעט הולך קינד״)שם(, טייערע מיין קינד, ״מיין שלו,

 לומר, אפשר הוא, יזהר. ס׳ של בכתיבתו מטרה בבחינת אינה שהעלילה בכך חידוש אץ
ת, אידאולוגיה בעל  לכך, מגיעה לעלילה ההתכחשות זה בפרק אבל 52אנטי־עלילתי

על והופך כביכול הראליסטית העלילה מן מתנתק הגיבורים של שסבלם  איכויות לב
 השדה בפאת אותו שהניחו מי כל של קיומי כמצב חנק הוא הילד של החנק מטפוריות:

 כל של הקולקטיבי האשמה כאב הוא ההורים של הכאב ארץ־ישראל. את לגאול על־מנת
 הוא והזמן ־ קיומי מצב היא הריצה שלו, האידאלים למען יקיריו חיי את שסיכן מי

והיחיד. האמתי הרופא
 האמינות ובגלל התינוק של המצוקה בפתרון תולה שהקורא הציפייה בגלל

 משתהה הקורא שבו הסיפא, הופך הפרק, בראשית המופיעים הקולות של והאותנטיות
 נתונה להיות יכולה אינה הקורא של דעתו אמון. וממעיט מתח למפרק ומייגע, ארוך זמן

 ובמלאכת סיפור, רק הוא שסיפור העת כל יזכור כן אם אלא הצרעה, תולדות על לסקירה
בו. שמספרות מילים אלא ־ למות שהולך מי כאן אין ובעצם עסקינן, הכתיבה

 אנלוגית: בדרך הטקסט את לפרש ניתן המאוחר״ הגיל ״סגנון של המבט מנקודת
 הזקן. גם וכך מוות בחרדת נמצא הילד הזקן. הכותב של השתקפות הוא בסיפור הילד

 לו שדואגים הורים יש לילד זאת, עם פרדה. ובסכנת חנק בתחושת נמצאים גם שניהם
עליו. ויגונן לו שידאג מי אין ולזקן עליו ומגוננים

שאת שמתקשה המבוגר, הכותב של המונולוג את  שהיא כפי החיים עקת את ל
 שאלו אילו ״כי בסיפור: האב אומר נואשת, ריצה של המטפורי בממד זו בתמונה מופיעה

 בלילה. לכתוב שולחן לי תנו ורק כולכם אותי עזבו היסוס, שום בלי אומר היה פיו, את
 זה בפרק מתאפיין העייף האב 53ביום...״. בשדה לעבוד לי תנו ורק כולכם אותי עזבו או

מנוחה. המבקש זקן, כאדם
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 של מונולוגים בפיו שם אשר המבוגר, הכותב של השתקפות מעין מהווה שהוא ייתכן
 הכתיבה במודל כולם המופיעים וספקנות, הינתקות בדידות, של מטפיסית עולם ראיית

המאוחרת.

מטפיסיות

 מלוא כעת שיש השתיקה רק ״ונשארת התיאור: בתשתית נמצאת מטפיסית עולם ראיית
 כלל, בה מבחין היית לא ישנה שהיא לדעת מתאמץ אינך שאם כזאת שתיקה מין עולם.

 פני על נמשך פרוש סביב, שלם אחד כלום לא רק אלא מסביב אין כאילו נדמה והיה
 פה ועוד בחלל, גדולה לה מסתובבת כשהיא הארץ מוסדות של חריקה איזו כולל הכל...
 אינו העולם גם המקום, על מכביד שיהיה ובלי מקום שום תופס שיהיה ובלי ושם...

 משקל ״שום הילד: גם מתואר נוסח באותו 54שהוא״. כפי הלאה לו וסובב עליו מתעכב
 גדול אחד שווה הכל החריש... שפת על הוא כאשר לו מיושב שהוא ילד לשום אין שהוא
 העולם, 55העולם״. על כלום לדעת הם ולא עליהם כלום לדעת מתפנה לא והעולם סביב,

 בנוכחות או האב, בנוכחות או הילד בנוכחות להרגיש מתפנה ואינו מתעכב אינו מסתבר,
יחד. גם והאב הילד שהוא הזקן, הכותב

בדידות

 הייאוש: עם מתמודד למקום, זר - בתלם האב של הליכתו מתמונות עולה הבדידות
ת בלי כמובן השפם, ועל הירוקות העיניים על הצלה הגדולה הקש ״מגבעת  על להעלו

 כשלושים לפני בפרובאנס ציורים שצייר אחד וינסנט איזה על כלום לדעת ובלי הדעת
 חומרה ובאותה ראשו... על קש מגבעת וממש כמוהו חורש וממש יחיד אדם שנה.

 כוח לצד ונואשות, בדידות על רומזת גוך ואן של האסוציאציה 56כמעט...״. נזירית
נלאים. בלתי ומאבק יצירה

 בדילמה, העת כל נמצא האב המעשה. בעצם הספקנות תחושת מחריפה הבדידות את
 וצריך בשממה ילדים לגדל ״די אולי להתיישבות? משפחתו את שלקח טוב עשה האם

 והכניעה הזהות בשאלת גם מנקר והספק 57אדם״. כבני לחיות ולהתחיל העירה, לעבור
 החרישה מעשה אדישות גם יחד, הדברים שני היות ייתכן לא כאילו ״או איכר: להיותו

 וגם חידושה. ליפי היפתחה וגם לביתוקה, האדמה התנגדות גם תוצאותיה, התפעמות וגם
למדן״)שם(. וגם איכר גם ־ עניין באותו

*

 בהתמזגות הפרק בראשית שנראה מה ילד-עולם-ופךדה. במילים הוכתר הראשון הפרק
שביקש מי לסכנות. וצפוי המקרה ביד שבוי כארעי, בסופו הוכח הבריאה, עם אדם של
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 האדמה דווקא והלאה. הביטחון מתחושת מושלך נמצא 58הגדול״, העולם ״בתוך ביטחון
הצרעה. את בו ושילחה בו שבגדה זו היא - עמה בקשר רוצים שהכול

 הילד. במקום הזקן הכותב את להציב מבקשת אני ילד־עולם־פךדה הזה במשולש
ממנו. להיפרד עתיד שהוא בידעו מחדש, ילדותו עולם את שמעצב זה הוא הכותב

כלום מאחוריהן שאין המסגרות

 כאשר בסכנה, נתונה סגורה, חצר בתוך כולו מתרחש 59״מקדמות״ של השני הפרק
 ״מכל ־ מחניקה הסגורה החצר ברנר. י״ח במות המסתיימות פרעות, פורצות לה מחוצה

 על וצל בקול. מדברים לא הזמן, כל מצטופפים אנשים אותו. למוש אפשר נוח. לא צד
 מתעצמות הזה הראליסטי הכלא בתוך 60נוח״. ולא הכל על צל ורק מה ברור לא הכל

 יוצר, של מובחנת ביוגרפיה בו נבנית ולמעשה הניתוק, ותחושות החרדות ומתעבות
מאוחרת. לכתיבה האופייניים ופסימיות בדידות ספקנות, בה שיש

 ה״תרגום״ את גילה שבו בגיל מאוד, צעיר כאיש האמן של דמותו את מצייר זה פרק
שפת המילולי  מחוזות אל כילד מסעותיו את מתאר הוא כה. עד חי שבהם המראות ל
 עולה כך כדי ותוך למציאות, והמורכבת השונה התייחסותו את חרדותיו, את הדמיון,
 כל שלו. וההיעלמות האבדן חרדת את הווה בזמן המבטא המבוגר, היוצר של עולמו

 וגם בסיפור, ילד של ביוגרפיה כשחזור אחת ובעונה בעת פועלים הללו המרכיבים
שותיו כביטוי  אל הילד, של עולמו באמצעות בעקיפין, המתייחם זקן, אדם של לתחו

חייו. מציאות
 השונות גרעין את לחפש מובנת נטייה ישנה הילדות אל המאוחרת החזרה בעצם

 נבנתה ל״מקדמות״ במקדם הבוגר. האמן את דבר של בסופו הצמיח אשר והמיוחדות,
 61המקום״ היה ״ואיפה הקטע יצירה: תהליכי כהמחשת לפרשה שניתן סמלים, מערכת

 היו כך ואחר כך? ״ואחר הקטע היצירה. את המשמשים המציאות, חומרי אחר מעקב הוא
ת מתייחס 62הגבעות״ לו בו  ״סרטוט״ של האסתטי לממד לציור, לקו, היצירה, לג
האינטונציות. המוסיקליות, הקצב, ממד את מציג 63״זיזות״ הקטע ואילו הדמויות.

 של ביותר הקדומה לביוגרפיה רמזים כן, אם נמצאים, ל״מקדמות״ במקדם כבר
 הכתום ידיעת את הדבר, ידיעת את פתאום אז ״גילה תודעתו: גרעין לבריאת היוצר,
 נוגע אינו הזה הקרום השלב תמיד״. הזמן וכל עוד, מגלים הזמן ״וכל - וכן הזה״. השלם
 השני, בפרק כאן, ממוללת. הבלתי הקדומה, התודעה בקרעי רק אלא במילה, עדיין

 מתואר הוא מילים. של כאיש הגיבור של המובחנת הביוגרפיה תבנית להתעצב מתחילה
הרוחני. בכוחה ההכרה לחוויית ועד הדף על שלה בפיסיות החל המילה, בקסם כשבוי

אל כחזרה המאוחרת הכתיבה מודל על־פי נתפסת התודעה גרעין אחר הרדיפה
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 ״גלגול במושג גם ליניארית. ולא מעגלית כהתנסות החיים את לחוות בניסיון הראשית,
 מן כמה קץ. לה שאין מערכת החיים במהלך לראות ליטרלי ניסיון ישנו נשמה״

 ״יזהר, במאמרו אופנהיימר, יוחאי שונות: מזוויות התודעה לנושא התייחסו המבקרים
 ביחס יזהר של המאוחרת הכתיבה של שונותה את מדגיש 64ציוני״, הפוסט השלב

 אלא האפית, המלאות ליזהר חשובה לא ש״הפעם אומר: הוא חייו. במהלך לכתיבתו
 רובד אל למשיכתה לדמיונה, גלם חומר שלפניה במציאות לראות המסוגלת התודעה

 זו, כתיבה דרך )שם(. ביטול״ כבת נחווית מציאות אותה שבו יותר, ואמיתי עמוק
 שטרם בטכניקה משתמש ״יזהר המוגבלת. האפית המסגרת פריצת מאפשרת לדעתו,
 כפי מתוארים הדברים שונים. לזמנים השייכות תודעות שתי שילוב ־ בסיפוריו הופיעה

 המבוגר, המספר ידי על עתידם יריעת נוספת ולכך ילד, בהיותו אותם חווה שהמספר
 החווה, הילד של לשונו את לשחזר מנסה הוא שאין משום גם מתחזקת נוכחותו אשר
 הוא הסיפור הספר״. איש לשון כך, כל והגמישה השירית הבוגרת, בלשונו משתמש אלא

65ולדיוק. לאמת כמיהתו על חוזר המספר כן ועל האבודה התודעה את שמשמר זה
 חומרי לאריגת העקשני למאבק מתייחסת 66הנצח״, עפעף ״כניד במאמרה גור, בתיה
 מראות לשחזר מוכר ניסיון כאל ודיוק, אמת בו שיש מראה לכדי ביצירה התודעה

 מראות את מאודו בכל חי יזהר של ״המספר ג׳ויס. וג׳יימס פרוסט ביאליק, אצל שתייה
 חושנית הוויה בין לכאורה אפשרי הבלתי ההיתוך מתרחש ב׳מקדמות׳ חייו. של היסוד

 שנתיים בן פעוט של תוכו תוך אל לאחור, המתבונן המבוגר תודעת לבין ילד, של
 אפשריות שאינן חוויות, מחיות ב׳מקדמות׳ יזהר שטווה הילדות תמונות וארבע. שלוש

החולף״)שם(. הזמן של כוחו את בעוצמה וממחישות להמללה או להמשגה
 בבחירת רואה הוא 67ועכשיו. אז כאן, ספרות בספרו שקד גרשון מתייחס זה לנושא

 ילדות, חוויות ״לא הילד. של נפשו את הרעישו אשר אירועים בחירת המציאות חומרי
 הקליטה את המעצבות ראשוניות חוויות אלה המתבונן. נפש שביסוד חוויות אלא

 לעתיד מסוגל שיהיה למי שלו, פיוטי לשכתוב מקור ומשמשות העולם, של הפיוטית
 של ממצב רגשות לשחזר וודוורת׳ שמכנה מה מילולית. לחוויה ההוויה את להפוך לבוא

)שם(. "Recollection of emotions in tranquility שלווה
 אינו היוצר כאשר מאוחר, בגיל רק כי לומר, ניתן המאוחרת הכתיבה מאפייני על־פי

 או אבסולוטי, מוחלט, חופש לכדי מגיע הוא חייו, במהלך אותו שליווה בדימוי כבול
 התודעה לכידת לעיל, שהוגדר כפי או, רגשות, שחזור המאפשר שלווה״, של ל״מצב

תב מאפשר החופש המוקדמת.  שלו הרחוקים הילדות חומרי את להפוך המבוגר לכו
68זיכרונות. או אוטוביוגרפיה בכרוניקה, לא עצמה, ברשות העומדת לאמנות
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מילים״ כ״צייד הילד

 ״יפות הפיסי. לקיומן הנוגעת ואסתטית, חושנית אהבה היא למילים הילד של אהבתו
 מתמתחות שהיו בסידור או למשל, שטיבל, בהוצאת ספרים, בכמה האותיות היו מכל
 וארוכי גרון נטויי למד או תו מיני או ארוכים אלפין מיני השורה, את להשלים כדי

 לא אם גם יותר, יפה הכל את שעשו סופית, המם או הצדי, או מלוטשים, ועוקציהם גפיים,
 להנץ ומחכים עומק לאיזה נדחפים הדברים היו בצלים וכמו אז, ושגם יותר, מובן

 מה יודעות ולא בוהות עיניים נושא הוא הספר מן פתאום אותו וכשמטלטלים בשעתם,
69שיש״. מה ככל שיש השעמום אל לחזור אותו מכריחים ולמה ממנו רוצים

 של מעמדם בדבר ספק שום לו שאין ומעיד, המקדם מרכיבי את מאזכר הוא בהמשך
 מה כל של הגרעין הוא כעת רואה שהוא שמה ספק שום לו ״אין ביצירה: השתייה מראות

 קשה המעגל... תנועת להיות הופכת הישר הקו תנועת שבו האופן ־ שבעולם שיפה
 לספר שצריך כמו לספר ואוכל אולי, גדול, כשאהיה שפעם, חושבים, ותמיר הכל, לספר
 להשמיט ובלי מלא ולספר נשימה לקחת כעת וצריך שנדחתה ההזדמנות זו באמת ואולי

70דבר...״.
 עכשיו לא ה״אם ושאלת הטקסט, מארג אל המספר של ההווה נכנס משולב במבע

 שעניינו הגבעות, גב פרק אל הקורא את מחזירה המוזכרת הקו תנועת מבצבצת. אימתי״
 היא לבוא. מאחרת לא דבריו את להשלים יצליח לא שמא הדאגה המתאר. הקו היה

 האפוקליפטי בחזון הים. תוך אל הרכבת מהתנפצות הילד חרדת של רקע על פורצת
א מוטרד האדמה, פני על דבר עוד יהיה לא שבסיומו הזה, הנורא  והוא - הילד המספר)הו

 מתפוצץ והכל ״ופתאום כך... על לספר יספיק לא שמא אחד: מדבר רק הזקן(, הכותב
 מה כל את לספר יספיק לא לעולם ־ העולם מן יישאר לא וכלום מתרומם יהיה מים ונד

שם(. שמוכרח  שבחזרה המיוחד אבל החיים, אורך לכל מתמשך המילים״ ״ציד לספר״)
 התוהו אל לחזור מילים, בו היו שלא הזמן את למלל הניסיון הוא הילדות אל המעגלית

 בלי היה ״כשעדיין בו שהיו הדברים את הזקן הסופר מתאר הזמן ממרחק רק ״לפני״. של
 שעושה ומה הנכון, הטהור, הלבן, הזמן הוא המילה לפני של הזמן כלומר 71קלקול״.
 יהיה כשכבר שנים, הרבה כעבור רק ״אולי אותו: לחקות דל ניסיון רק הוא המשורר

 פתאום כשיקרא נעצר יהי אחד יום מדי, יותר שקרא ספרים מהרבה דברים ויודע גדול
 כשעדיין לדיוקם אותם ידע באמת אבל קטנות, מרוב לומר ידע ולא מזמן שידע דברים

 כנפיים ומיישר פתאום נפתח היה עיוורת הרגשה של גולם וכאילו קלקול. בלי היה
 שלא דברים פתאום מוצא הוא שנים, יותר או ארבעים זמן, הרבה ולאחר משכבר, מוכנות

72מאז״. אחד ובהמשך אלה, את בדיוק אומר היה ידע ושאילו קטן, כשהיה אז, לומר ידע
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ודו־ערכידת ספקנות

 תחת היצירה גחלת עם נולד אדם שלפיה עולם, השקפת מייצגות שלעיל המובאות
שונו.  מבטן תצא ובטרם ידעתיך בבטן אצורך ״בטרם - בירמיה שכתוב כמו ל

 דברי נתתי הנה אלי אדוני ויאמר פי, על ויגע ידו את אדוני ״וישלח ־ וכן 73הקדשתיך״
74בפיך״.

 מעלה זו, ״ביולוגית־גנטית״ לגיטימציה שנותנת והביטחון העוצמה לצד אבל,
ת הטקסט  נמען, של בלבו לגעת היצירה של לכוחה שקשור מה ככל עמוקה ספקנו
 גדולה כחצר בסיפור מתממש זה רוחני כלא הילד. של הבדידות כלא את לפרוץ כלומר

 בפואמה כמו ממש סתריה אל נמשך שהילד עגולה, באר במרכזה אשר מרובעת,
 יודע ש״אין אחת, צנועה בריכה היער בעבי חבויה הייתה שם שגם ביאליק, של ״הבריכה״

 אצל היער בעבי הבריכה כמו העולם, מן פרושה אינה שבחצר הבאר 75בלבבה״. מה
 מנקודת אבל העולם, הוויות על וויכוחים לשיחות מרכז משמשת היא להפך, ביאליק.

 ורק כזה, קטן ו״הוא מכאן״, להתעופף ובקלות לרחף, נוח ״ילד הוא שכן הנמוכה, מבטו
 ממש ממנו, ולמופלא לנסתר משיכה מקור הוא הבאר 76א׳״. לכתה ילך הבאה בשנה

ביאליק. של היער בעבי הבריכה כמו
 77עומקה״ שבתוך האפל ואל הבאר מעמקי אל מביניהם ״מציץ בחצר הלכוד הילד

 בתוכה, שיש מפני ואולי בחצר, ספסל אף שאין מפני אולי החצר, באמצע בדיוק ״היא וכן
 מימים וזוכר יותר שיודע נהר, איזה שפת על באמת וכאילו עתיקים, מים במעמק,
78רבים״.

 ״ושם הטקסט: בגוף מקומות בכמה ומחבר מספר של משולב כמבע צצה הספקנות
 ורק הדרך אל עיניים לוטש עמד ספסל בשום מקום שום תופס ולא הספסל על מעומד
79כלום״. לשמוע מעוניין יהיה לא גם בעולם ואיש ראה, מה לספר למי יהיה לא לעולם

ופסימיות ניתוק בדידות,

 מתבצע המבוגר המספר של בדידותו לבין הסיפור גיבור הילד, של בדידותו בין החיבור
 ״אבינו כאחת: הזקן והמספר הילד של הנעזבות בתחושת שמדובר בשעה הטקסט, בגוף

 אדם לו עומד שבה שתיקה של בשעה בחייו, מאוחר אחד יום בספר מצא כך שבשמים,
 נשאר והוא אותו עזבת כאילו וידמה קולך את יקלוט לא שבה בספר, קרא ועזוב, גלמוד

80נעזב...״.
 היסטוריים, למאורעות יחסית ״קטנותו״ של תוצאה היא הסיפור גיבור של בדידותו

 רואה שהוא ומכך ההורים, ובחדר הבאר שפת על נלחשים ותוצאותיהם פרטיהם אשר
המסכות(. פרשת לסביבתו)ראה הזרים דברים ומרגיש

ובכפיס שלו הפינה מן ״והילד 81לכאורה״. ״ליטראלית בשפה מופיע הטקסט
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 את יותר ועוד שמבין מה את הכל, ושומע הכל רואה הוא מגבו מסיע, שהוא הגרוטאה
 נשטף הוא אבל לדעת. מעיזים אינם גודלם כל עם שהגדולים משהו יש מבין. שאינו מה

82ליפול״. והולך רעוע שהכל הברורה בידיעה לגמרי
 ״הכל הצירוף ילד. של המילולי לעולמו שייכים מסיע״ שהוא ״הגרוטאה ״הגדולים״,

 מאפיינת הללו הלשונות של הלכידות מבוגר. מטפיסי ניסוח הוא ליפול״ והולך רעוע
 לה: שותף לא מלבדו שאיש הידיעה, בנשיאת היא הגדולה הבדידות מאוחרת. כתיבה

 הטקסט ברקע אבל מבוהל, ילד של לחרדותיו ביטוי זהו לכאורה תקווה. שאין הידיעה
 לו, יעזור לא איש כי מפלט, ואין רעוע. הכול מטפיסית: כוללנית, נימה נמצאת הזה

זה״)שם(. שככה ״יודע הוא ־ קטן שהוא ולמרות
 שחלקים מעורב, במבע שוב האבדן, הכישלון, הקץ, ידיעת על המספר חוזר בהמשך

 המתעד: המבוגר של תחושותיו פרי הם ממנו וחלקים ילד, של להתייחסות שייכים ממנו
 פי על אף בו, משהו אבוד... שזה הידיעה את לעקוף מנסים מתי מיד מבחין בו ״משהו

 לא כלום ושבאמת להרגיע, רק ושזה נכון, לא שזה יודע טוב, בסוף ייגמר שהכל שמבקש
 ומתייחס הטקסט גוף אל המספר פולש כאן 83אבוד״. הכל ושבאמת כזה, דבר ואין כך,
 כילד: לו נהירה הייתה לא אולי ״אבוד״ שהמילה באמרו רבדיו, של הפרובלמטיקה אל

 התקווה הוא ושהאלוהים אבוד. במקום אחרת מילה ולא הזאת המילה את ידע לא אם ״גם
הוא״. רק אחרונה.

 של הפריזמה דרך ומנוסחות הילד את מלוות הנטישה וחרדת העולם מן ההינתקות
 בעולם... ואבוד נטוש אותך והשאירו כולם הלכו לא אם בטוח ״ואינך המבוגר: עמדת

 הכל הלא אבוד... יהיה הכל זאת. במילה ממש אבוד, הכל - כעת יתערב לא אלוהים ואם
אבוד״.

 הזה במצב נמצא הסיפור, גיבור הילד, רק לא קיומי. כמצב• בהמשך נתפסת הבדידות
 שאיננו מי עם לדבר אפשר ״האם נקלע: שאליו המקום ואפילו אותו, הסובבים כל אלא

 וכל לבד כולם לו. יש שכן אחד אף שאין ומפני להם, שאין מפני שותקים כולם עונה?
 וכאילו לו. ישמע או לו, שיאמר אחד אף אין אחד ולאף הקטן. הילד רק לא לבד. אחד

 כאלה... ועזובים כאלה קטנים שנשאר, מה כל זה אחד... כל סביב נסגר לבד של מעגל
 לבד המילה הצטברות 84לבד״. היא כעת כולם עם תמיד מעורבת שכולה הזאת החצר גם

מבוגר. ככותב המספר נסחף שאליו קיומי, גלובלי למצב הפרטי המקרה את מעבירה
 ולמידת הסביבה לאהבת כמבחן בפרק מתממשים הבדידות וחרדת ההינתקות

תו. של החשיבות ד נוכחו מיננטי הוא (85הראשון״ המקום היה )״שם האם תפקי  דו
 משום ״לאיבוד״ והולך מתנתק הוא הפרק במהלך פעמיים הילד. של ההיעלמות בפרשות

ת אותם אל נודדת שרוחו מו ת רגל. דריסת בהם אין שלאחרים מקו  הפרדה סכנ
 המוות. וסכנת ההיעקצות בפרשת הקודם בפרק כבר הופיעה מחייהם שלו וההיעלמות

המתמשך בסירובו גם ביטוי לידי בא הגיבור של והרופס הרופף בקיום הביטחון חוסר
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 להישאר הוא שלו רצונו אך להתקיים, אותו להכריח מנסים אותו הסובבים כל לאכול.
 ולא לשמוע שיוכל כדי וזאת 86אחד״. דק קו מאיזה פחות וכולו קו... כמו דק ״אחד

החיים. בארץ חרישי מרגל כמו להיראות,
 חוט הילד. להם נעלם זה כל ״באמצע ברכבת. קורית הראשונה לאיבוד ההליכה

 ממילוי התפעלות אחוז עומד שנמצא, ולאחר 87ומדלות״, מדקות ונפסק שכמעט הילד,
 מעומד ״ושם הטקסט: גוף אל זה ברגע המחלחל המנקר, הספק את שוב ידע במים, הקטר

 למי יהיה לא לעולם ורק הדרך אל עיניים לוטש עמד ספסל בשום מקום שום תופס ולא
 של היא ההתפעלות כלום״)שם(. לשמוע מעוניין יהי לא גם בעולם ואיש ראה מה לספר
 הכותב של היא עניין בה ימצא לא שאיש והחשש החוויה של האבדן חרדת הילד.

המבוגר.
 שיש הבאר, יוצר. של המובחנת הביוגרפיה לבניית נוגעת לאיבוד השנייה ההליכה

 סוד, ונושאת החיים, במרכז עומדת ביאליק, של ל״הבריכה״ מרוחקת מחווה כאמור בה
 יהיה שם תוכה, אל בריחה על חושב הוא מפלט מחפש הילד כאשר ביחד. ודחייה משיכה

 ולהתחבא הבאר תוך אל לקפוץ תמיד אפשר האחרון ״כרגע ראשו: את ויכסה מוגן
ת שאפשר עץ, מכסה יש ולמעלה במעמקיה...  בהליכתו 88הבאר״. פי את בו לכסו

 ״אין ובעצם ושותקת, יודעת מאזינה, היא פרסוניפיקציה. הבאר עוברת ״לאיבוד״ השנייה
 על באמת וכאילו עתיקים, מים במעמק, בתוכה, שיש מפני ״אולי בלבבה״. מה יודע
 דק קו מאיזה פחות שכולו הילד, 89רבים״. מימים וזוכר יותר שיודע נהר, איזה שפת
ת, כדי ותוך 90עומקה״, שבתוך האפל ואל הבאר ״מעמק אל הציץ אחד,  הוא התבוננו

 היא אליה השיבה האם. של חיקה הוא הלוא ־ קיומו ומטבור העולם, מן מתנתק בעצם
 מוגן: הוא קיימת, שהיא זמן כל מנוחתו. את המחרידים הדמיון מנבכי הקיים אל חזרה

 אל רק ליבה... אל מאמצת ואימא כקול... בוכה ואימא חזק, חובקת ואימא חובקת ״אימא
 של הביוגרפיה לבניית בסיפור נקשרות ההיעלמויות חזק״)שם(. ובזרועותיה חזק ליבה

 על מעיד אלה פרקים של השחזור לסביבתו. וזר בדמיונות שבוי מילים, אמן ־ ילד
 ההינתקות לשאלת מתייחם מבוגר יוצר כל הכותב: על המאוחר הגיל סגנון השפעת

 מצבו את ומנוגדת אנלוגית בעמדה מעמידה הילדות בפרק האם של נוכחותה והבדידות.
 חייה וטלטלות קרוביה על האם, דמות על באינפורמציה רווי הפרק המבוגר. הכותב של
 מדאגה. ואומללים כנואשים ההורים מתוארים שלו ההיעלמות מקרי בשני זמן. אותו עד

אביו)בפעם האבוד הילד בין הפגישות מו)בפעם לבין ובינו הראשונה( ל  הן השנייה( א
 כחלק בעיניי נראות והן למילים מעבר שהוא ומלמול בשתיקה שמתוארות פגישות

 של וההינתקות הברירות האנלוגי במובן ודיוקם. איפוקם בגין בספר התיאורים משיאי
 - הוריו של נשמתם יצאה הילד אל מבוגר. של וההינתקות הבדידות מול נתפסת ילד

המבוגר? אל יוצאת מי נשמת
פסימיות של ביטויים גם בדרך־כלל מייצר והינתקות בדידות שעניינו המאפיין
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קה. ה זו עמו ע פי ת בתיאור זה בפרק מו ת״. ״הזגוגיו קנו ת, 91הז  נקרא שמן שעל הזגוגיו
ם אחד ת הן בפרק, הקטעי רו שאין מסג הן ״ רי ם״. מאחו מר ״מן כלו ה נג ש כז תעק מ  ש

שאר... לד גם להי א י כל ל ת שלא יו ע שלון... מראה שזה לד ל והכל הכי תחי פל ה  נו
ט ט מו ת ץ מ צ תפו מ כו ו תו צו... וגם מ ש מחו או היי מע ו ש מו שורט נ ם רוח כ  על נכאי

ת גיו ם(. זגו ש ת״) צו פ אור מנו טוי הוא זה נרחב תי שלון בי  מה על וכעס אימה רווי לכי
מן. עם שנחרב הז

ת גיו גו רה הן הז ת מטפו קפו ת ש ת ביצירה, החיים לה פו קי ש קיון ל לני  המראה של ו
ת. תי ת נשארו והנה האמנו הן שאין המסגרו רי ת רק כלום. מאחו  פעם שהיה למה זקנה עדו

מתו טקסט זהו חיים. רו שני תיאו ם ו מי המאוחר. הגיל לסגנון מתאי

ת אל החזרה דו ל ת הי ע תנו ש כ מה נפ פני

ת אל החזרה לדו ת״ הי ה מצד שונה ב״מקדמו תה סגנונ הוויי  סיפורי ״ששה של מרוחם ו
ץ״ ת״, ו״ברגלים 92קי חפו ם רק לא 93י שו שינוי מ לוגי, ה או ד אי ען כפי ה טו רון, דן ש  מי

פורת״ חוזר ״יזהר במאמרו בד שנקודת משום אלא 94לסי ת הכו ד אינה הסיפורי  החוץ עו
ה שתנ ה המ שנ מ ת סדרי את ו פויו ם אלא שלו, העדי ט הפני ט מו ת מ בור של ה ש הגי  שאי

תיו את מבין אינו תוק ניתוקו. ואת חרדו  אלא הציוני, החלום מן אינו המספר של המר הני
א מה מכל ל מי תו כאדם חייו את ש היו ע ב ד צר מו ת לקו ע רי מן. י ר טון הז בו  של הדי

שלמה, פיוס של טון הוא המספר ת של וה מו ת מה התיי שג ה״טיארה״ מן עגו  המתגבר כמו
ת כוח על כ שי חרת ביצירה אין האדמה. מ מה כל המאו ת ני טי ק ד סרת די מיי  חטא על ו

שמע כמו קבוצתי רות שנ ת ביצי 95ו״השבוי״. חיזעה״ ״חירבת כמו קודמו
קודת בד נ ת בין הקשר היא המאוחרת ביצירה הכו לד חוויי ת הי בן הזקן לחוויי  של במו

שה ם החיים, מעולם וזה אימא, של מחיקה התום, מעולם זה העולם. מן ופרדה פגי  ההולכי
ם כלי ם. ו מ עצ ען בצדק מ רון דן טו אין כי (94 הערה )ראה מי ר זה ״ אנ  של ז׳

ה ביוגרפי טו טה, האו שו ם אינם המספרים שכן כפ בי ם קורות של רצוף בסיפור מתחיי  חיי
ם, ת תינ א כנ ם אל רי תי ם מ מ צ ע ה ל קצי ת סל ק חי ת, מר ת לכ תר ם הו ם פערי שו  ש

ה ביוגרפי טו ה או כולה אינה תקינ ד י מו ם בהם, לע מי ת של עירוב גם ולפע או  ובדיון״. מצי
פי בעוד על־ שקפת ש שתה מירון ה ה נע ת של הסלקצי ת מאורעו א כוונה מתוך הילדו  לבו

ת עם חשבון דלדלו ת הי ת, והתרוקנו פי הרי הציונו ל־ שתה המאוחרת, הכתיבה מודל ע  נע
ה פי הסלקצי ל־ ה מה ע שאי מארג שמהוו ק נו ת, מזדקן: אדם כל המעסי ת, הינתקו דו  בדי

תנועה ספקנות הראשון. המקום אל פנימה, ו
ת קנו ס מ ת ה תיו ר ת החב ריו סטו ההי ת ו לו ך העו תו שה מ מע תי ה תי אינן הספרו  בל

ת שהן לי נראה לא אך קבילות, ט את מהוו אטי השדרה חו ה זו. יצירה של הפו  הביוגרפי
ת, מ מ ת מי ה ה א כפי היוצר חיי סיפור את הבונ ת לצייר, מעוניין שהו בע ת את קו רו  הבחי

ת תיו ף שלה הספרו ת בכפו מו ש שהוא לד ר מבק שאי ת לה דע תו מן הקורא. ב בה ז הכתי
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 אדם הוא ״מקדמות״ של היוצר הדברים. רוח את קובע היוצר של חייו משרע לאורך
 מן והפרדה המוות קרבת הזמן, הוא הדברים מטבע אותו שמעסיק מה כן ועל חייו בשלהי
העולם.
לסיפורת״: חחר ״יזהר במאמרו מירון רן זאת שמנסח כפי עולה, כך כרי תוך

 מתערבב שהוא כפי אז, הקיום מעצם המשתמע עם פשרות חסרת התמודדות
 לשאת היכולה העצובה, החכמה של זו היא שלו והרטוריקה עכשיו, בקיום ונמזג

 בכותרת הקולע תאורה את מצאה הז׳אנר של זו תכונה מאופק. הומור גם בתוכה
ת מן בה שיש כותרת זוהי אדם״. ״חיי עליכם שלום של סיפרו הלתיו  הקו

 החיים משוק בחזרה כלומר, היריד״. מן ״בחזרה המקור: של האלגית, המהורהרת,
 לבחון לו לאפשר באה החזרה קרובה... אחרית של ערכי דעת שיקול לעבר

 מהות את מאד, רחוק להיות יכול שאינו מותו את חייו, את המכלול: את ולבדוק
 ובודד יחיד כשהוצג זו שליחות עוצבה שבה הדרך ואת וכסופר, כאדם שליחותו

שם(. בעצם ילדותו)

הבוכה הילד מסכת

 בשירו ביאליק ח״נ אצל שמוכתר מה הילדות. של מגן־העדן הגירוש מתואר זה בפרק
 של בהצטברות זה בפרק מופיע ונכספת, ראשונית כמתיקות רואה״ ובאין אחד ״אחד

 כולה. התמונה לא זו אולם מתיקות. של גודש היוצרים ומראה, ריח טעם, תיאורי
 שהעולם ככל ובודד. נפחד מבוהל, אותו משאירה המספר על הנכפית הפורימית השמחה

 - בקול בוכה הוא הגיבור. הילד של ניתוקו גובר כך ־ שמחתו עוצמת את מגביר סביבו
שומע. ואין

 בחוויה לזכות מתפלל המשורר שבו ביאליק, של הנ״ל שירו מתוך שורות כמה להלן
 את ארגיעה״ עד ״רק אחד, לרגע יומו, נטות לפני לראות - בעיניו״ ״לנאמן רק הניתנת

עפר ומסגרתה, ילדותי נאות הרחוק, מכורותי ״ונוף 96ילדותו. קדמת חזון  מעין שורשי, /
ת והגיוני, געגועי נעים רוחי, פנ  רענן /אין ארץ; עפרות ותרומת תבל פני על יקרת־לי /

 /ובלבי מדמי, לעד יפוג לא הטוב כיין /זכרו שמיו: מתכלת לי מתוק ואין דשאו מירק לי
הראשון״)שם(. שלגו זך נצח ילבין

ת ניסיון נעשה ״מקדמות״ של הילדות בפרקי  הזו, המציאות את מחדש לחוו
 ביאליק, של שבשירו הנכסף גן־העדן אותו למעשה, סינסטזיות; של שורה באמצעות

 מריחות, בנוי הסינסתטי המרקם 97הגזוז... של הראשון״ מותקו ״במלוא בסיפור מופיע
 שוצפת התנוצצות ״כולו תחושות: בזיכרון הטקסט את המציפים וקולות, מראות טעמים,

/ שם שמוסמס /המתוק מתפוצץ בגעש ומקציף... נוצץ / אדום עסיס / קוצפת שוצפת /
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 / ומחציפה עזה במנגינה / העדן משיקוי ולמצוץ לשאוב / השוצף הקר הצבעוני המתוק
 קרח רגבי / מתנוצץ כסף ופס כחול פס אדום פס צבעונית אפרכסת / בעוז מתפצחת

98ריר״. להזיל יכולה שתהיה הגלידה / מפורר,
 והגילויים הראשונות השנים של גן־העדן את ומשחזרים בזה, זה ארוגים אלה כל

 המראות והסכנה. החרדה המוות, תודעת אל ממנו הגירוש עם בבד כד הראשונים,
 לדימויים ראליסטי מזיכרון הופכים הם כאשר שתייה״ ״מראות נקראים הראשונים

תו תיאור את מקצין המספר ואכן לעולם. משמעות המעניקים וסמלים  של מתיקו
 הילד 99ממנו. שבגירוש והגלובלי האישי הכאב את להעצים כדי הראשוני גן־העדן

 אינו שאיש 100הסרוח״, בפורים ״שוב פורים, במסיבת חלק לו שאין המגורש הבודד,
 פניו על הבכי את שנושא הילד זה 101המדרגות״, על לעשות מה ״אין בבית, לו מחכה

רבות. שנים של במרחק הכותב הוויית של תיאור גם זהו זיהוי, תעודת כמו
 של קולו שטראוס, בשירי הילדים מקהלת ־ הראשונים הקולות של גן־העדן אל

שיבה. אין ־ הראשון והסרט הראשון הגזוז הקצפת, הסקסופון,
 מחלחלת החרדה השכנה. של מחלתה חשיפת בתהליך ביטוי לידי בא ״הגירוש״

 נגד מתמרד הגיבור תקפותה. את מעצימה הסכנה הסתרת ועצם המבוגרים שיחות לתוך
 של התקוות מלאת אך הרופפת, הרוטינה את להמשיך מאפשר שאיננו המוות, פחד

 כרוכה אלה מכל הפרדה בקיוסק... גזוז וללגום לבן שושן להריח סיכוי עדיין יש החיים:
 עצם ועל 102לשאת״, יכול שאיננו במה להתמלא אותו מכריחים ש״למה כך על באבל

 הידיעה, מן גם ניזון זה אבל הכרותה. הרגל במראה מתחלף הלבן השושן שריח העובדה
שתחרר עוד יוכל ולא נשמתו בתוך ישקע זה ״וכעת להשיב אין הנעשה שאת  לה

103לעולם״.
 טווח, ארוכת מידיעה הנובעת ובמרירות באינטנסיביות מתואר הגירוש או המעבר
 הזה לגירוש כלומר להשיב, אין הזה הנעשה את כי אדם, חיי משרע פני על המשתרעת

 הצער. את כמשככת הפרק בסוף המופיעה המוסיקה אחת: בהסתייגות אולי נחמה. אין
 לא ״הוא הילד: אל העולם של בהתאכזרות כאן מוגדרת מכאוב, המוסיפה זו הידיעה,

 יכול שלא בילד מתעללים למה ברירה. לו ואין ומוכרח רוצה, לא ורק רוצה ולא רוצה
 והלך בבוקר שקם והילד קודם, שהיה מה עוד איננו הוא זה מרגע ואיך בזה... לעמוד

104בכר...״. פניו שכובש הילד עוד איננו ספר לבית
 המספר סקסופון. בנגינת שלה, פואטי הארס בממד המתוארת ביבבה, מתמצה האבל

 לבדו... לנגן ומוסיף כעת ומתיבב אותו שרואים בלי שמנגן ״זה נגינה, לכלי מושווה
 כל ואת לא... מה ועל ליבב כן מה על מעצורים לו שאין הזה הצרוד היבוב בו ומתפרץ
 או עליו שירחמו צריך לא שבכלל מאד, סבל יודע משהו מאד, פראי משהו הזה, המיילל
 הסגור מן שייצא ויישמע, מבפנים סוף סוף שייצא ויהיה, שייצא רק אלא מלה, לו שיגידו

אבל שם, לו אין עדיין אם וגם קשה, אם גם הכרחי, משהו על לוותר ושאסור ויהיה, ההוא
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 לתמצית מטפורה למעשה משמשת היבבה 105זה״. וככה מהו. בדיוק יודעים שבפנים
 המספר של מהגדרתו מדויקת אין ממיינת. אינה והיא מעצורים, לה שאין היצירה,
 העצב שורש על מעיד עצמו הוא שלו. היצירה של אופייה על הזה מהימן״ ה״בלתי

 על מעיד עצמו הוא הגזח. מתיקות של מגן־העדן הגירוש על האבל הוא הלא המתייבב,
 שאר כמו ממוסך, ולא אמתי, ראשוני, מעובד, בלתי כלומר ״צרוד״, ייבוב שזהו כך,

 לחשוב שרגילים למה מתחפשים רק ״כולם כאשר שלו, הפרמננטי הפורים״ ב״חג העולם
 בהשאלה או הסקסופון, של קולו מדברים״)שם(. שיהיו שרגילים כמו רק ומדברים שהם,

 אין החוצה. דרכו את המגשש סבל, היודע הפראי, ״המשהו״ הוא המספר, של קולו זו,
 של ביטוי אלא חיצונית, נראה שהוא מי של תיאור זה אין כלומר אותו, רואים

106פנימיותו.
 לא עליו. שירחמו המספר של בקשתו אין זו: פסקה מעידה ההתקבלות ממד על גם
 ההכרחיות זוהי כי החוץ, אל הפנים מן שיצא רק, אלא ליבבה. ביטוי נותן הוא זה בגלל

 בעקיפין המפרש מאוחר, יוצר של הידברות של משמץ יותר הזאת בפסקה יש שביצירה.
 מן הפרדה על האבל נימת אותה. להבין איך הקורא את מנחה וכמעט יצירתו, את וברמז
 ״שייצא בכך בביטוי, הנצחי הצורך בשל מתקיימת אלא רחמים, מחפשת אינה העולם

107בחירה. של עניין כאן אין בבחינת המספר, מסיים זה״, ויהיה״.״וככה

מטפיסית ולשון ליטרלית לשון סמיכות

 ליטרלי דיבור חזן, על־פי המשולב הדיבור תופעת מיוחד באופן בולטת זה בפרק
 עמ׳ מתוך פסקאות בשתי המופיעים צירופים מיון להלן 108אחת. בנשימה ומטפיסי
 ליטרליים, ילדותיים, ביטויים של רשימה מופיעה הטבלה של הימיני בצד .120-119

שונו היפים  בשאלות הנוגעים ובוגרים, מודעים ניסוחים ־ משמאל ולמולם, הילד, של לל
מבוגר: כותב של חשיבה לצורת ויפים לאיננו״(, יהיה אקסיסטנציאליסטיות)״הוא

 זה״. את זה בלחפש משחקים ״כולם
 בחור?״ קרה ״מה

 נעלמת?״ זה ״איך
 נעלמתם״. אתם ״אני?
 אבא״. איננו ״אבא

 ערבי״. איננו ״הערבי
 שוטר״. איננו ״השוטר

 כעת״. צורחים ״כולם
המלך״. איננו אחשוורוש ״המלך

 עולמי״. רגע שהוא מתברר שמיד קל רגע ״מן
 תקנה״. עוד לזה אין ״כעת
 חזרה״. לה שאין פרידה וזו הוכרע כבר ״הכל

 אבוד״. שזה טעות בלי יודע אתה ״פתאום
 ואבוד״. לבר ״שנשארת

 עוד״. אינך עצמך ואתה אחד אף אין ״לך
 לבד״. מלבד כלום ואין אלוהים בעולם ״אין

 זה״. ״וככה
לאיננו״. יהיה ״הוא
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 המלכה״. איננה אסתר ״מלכת
109למעלה״. אותי תרים איש ״בבקשה

מ״ו( ־ שלי )ההדגשות

 לסירוגין. תפקיד המחליפים ואקורד מובילה מנגינה כמו בטקסט ארוגים אלה ביטויים
 בביטויים התבוננות מתוך זה. את זה משלימים המבוגר של וקולו הילד של קולו

 שבפרק כשם עוצמה. ביתר כאן חוזר המספר של הנוכחות נושא כי מתברר, המודגשים
 ההורים דאגת על והתרפקות היעלמות על־ידי נוכחותו חשיבות את בחן הוא הקודם

 אופייני ילדותי תרגיל נעשה כאן גם כך שני(, בפרק הבאר ומעשה הרכבת מעשה )ראה
 מישהו שיש ידע וכך צער, להם ויגרום לאיבוד ילך הוא נוכחותו. חשיבות בדיקת של

 להם ושידעו שלהם. הילד להם נגמר יצטערו. הם איך ״והם, לו. חשובה שנוכחותו בעולם
 של הליטרלית בלשונו הכתובה הילד, של מחאתו לצד ״0ילד״. עוזבים איך להם. ומגיע

 עשוי שהוא כפי שלו, המטפיסי הבוגר, בממד וההיעלמות הנוכחות עניין מופיע קטן, ילד
 שהשאירו ילד של הבדידות מצד הן כפולה: הטרדה זוהי חייו. באחרית אדם להטריד

 מידת את הבודק מבוגר של מבטו מנקודת והן אליו שייכות לו שאין במקום אותו
בעולם. נחיצותו

 מלבד כלום ואין אימא, ולא אבא בעולם ואין אלוהים בעולם ואין לבד, ורק לבד ״והיה
 ולא אחד אף מעניין לא יהיה לא או יהיה ואם אותו צריך לא בעולם ואיש זה, וככה לבד

בעולם״)שם(. לאיש איכפת

ובדידות הינתקות

שונותו מודע נעשה שהילד ככל הפרק, במהלך מתעצמת העולם מן ההינתקות  ולאי ל
 ההמון כאשר פיסי, באופן כאן מתוארת ההינתקות אותו. הסובב העולם של אמינותו

 הילד ניתק נאומים, ולשמוע העיר ראש את לראות מחכה הפורים, בחג ונדחף הולך
 מה שזה הידיעה להיעלמות נלווית שכאן אלא הקודם, בפרק כמו ממש לאיבוד והולך

 קולות בקולי מדברים בהנאה, נדחפים ובינתיים להגיע, כולם נלחצים ״לשם לו. שקורה
 ידך עוד לך ואין ופתאום נסבל, בלתי לחץ כבר זה ולפעמים ונפגשים... וצוחקים וצועקים
 מעליך ניתקו הם מוכרים, לא אנשים המוני באמצע ואתה ופתאום אבא, של ידו שבתוך
 נראה שבתחילה רגע ומתהווה והולך הלאה, ונסחפת מהם ניתקת ואתה הלאה ונסחפו
 בך ושאחז עולמי רגע שהוא מתברר שמיד קל, רגע מין קלה, תאונה רק הוא כאילו
111בטובע...״. שאוחזים הים מי כמו לגמרי

 ההיזרקות רגע זהו האב. של ידו מאחיזת הניתוק רגע הוא הפרדה של העולמי הרגע
 קורית ההינתקות לטבוע. שעלול מי של המתמשך החנק בתחושת מלווה הים, גלי אל
שבו הפורים, בחג להשתתף הגיבור מסרב מלכתחילה האינטימיות. אבדן רקע על
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 מול השקר, מול הבדידות איום בחייו: ביותר הנורא באיום תודעתו אל המסכות קופצות
ת ההתחזות.  שבו הקודם, בפרק גם כך בפניו. עומד לא שהוא ומנכר, זר כוח למסכו

 לו שיניחו מבקש הוא הפעמים בכל הסביבה. מן ההינתקות לאימת לראשונה נחשף
112חזרה״. לה שאין פרדה ״זו תוכו. אל לחדור יכול אינו שאיש משום אותו, ויעזבו

 עולם כתוך בצדקתה. אותו לשכנע המנסה הסביבה, לבין בינו בסיסי אמון אי נוצר
על העולם לבדו. נמצא הוא שלו ההזיה  120-119 >עמ׳ יותר מאוחר אחרת. פו

 בווריאציות פעם כחמש־עשרה והבדידות ההינתקות על האמירה חוזרת ב״מקדמות״(
 אתה פתאום / כלום עוד לך אין / חזרה לה שאין פרידה זו בטקסט: המשובצות שונות

 עוד אינך עצמך ואתה אחד אף אין לך / ואבוד לבד נשארת / אבוד שזה טעות בלי יודע
 ונסחב מיותר רק כולך / בעולם מקום לך אין לעצמך אתה / מכולם חלק להיות לא /

 ולא מה בשביל היה לא / לך שייך לא וכלום לכלום שייך אינך / כיוון ובלי מטרה בלי
 אימא ולא אבא בעולם ואין אלוהים בעולם ואין לבד, ורק לבד והיה / לכלום טעם היה
 לא יהיה לא או יהיה ואם אותו, צריך לא בעולם ואיש זה, וככה לבד, מלבד כלום ואין

 נשאר ולא כלום לו אין / לאיננו יהיה והוא / בעולם. לאיש אכפת ולא אחד, אף מעניין
כלום)שם(.

 של מפיו להישמע שעשויים ומחאה עלבון בה יש עצמה. בעד מדברת זו הצטברות
 אינו בעולם שאיש בתחושה חי פעם ולא ההווה, מן בהדרגה מתנתק אשר מבוגר, אדם

 משום מיזמתו, נעלם הרכבת בפרשת הקודם בפרק לאיבוד שהלך הילד יותר. אותו צריך
 אחריו. שחיפשו למי שייך היה הקטע באותו הסבל הקטר. של קולותיו לפלאי שנמשך

 מרוב מדעתה שיצאה זו היא והאם פסיבי כמעט הילד היה הבאר שפת על בהיעלמות גם
 ומתרחשת הילד של תגובותיו אל המתנתק המבוגר של תודעתו פורצת זה בפרק דאגה.

 ששני העובדה העכשווית. הבדידות תחושת עם הקדומה הבדידות תחושת של סינתזה
 ועלבון ההיעזבות כאב סביב בספירלה הנע אובססיבי בתיאור הרוויים אלה, עמידים
תבו והזרות, הניכור  החירות על מעידה הסופר, של חייו במשרע מאוד מאוחר נכ

 הראשית מעגלי בין הקשר על וכן והבדידות, הנעזבות עלבון עם חשבון לבוא המאוחרת
 בקשר הצורך ידו״. מתוך ״ידך אבדן על מחילה אין בזקנה, כמו ממש בילדות והאחרית.

והזדקקות. חולשה עמם שיש הללו, הקצוות בשני בעיקר ומופיע אימננטי הוא
 לאיבוד ההולך המבוהל הילד של הפנימי עולמו של ומדויק חווייתי שחזור מתוך רק

 יותר, אותו צריך לא שאיש מבוגר, אדם של פיוטי מטפורי תיאור ועולה צף בפורים,
 פלא אין סביבו. הזורמות מנוכרות מסכות של המתחזה הקרנבל בתוך ומנותק עזוב

 מצביע הוא כך ותוך האדיש, ההמון בתוך ובוכה רץ עצמו את רואה שהוא אפוא,
 הילד מסכת ־ בלבד מסכה שלפניו בלבו וחושב אותו, קורא או שרואה מי על באירוניה

 מסכת בוכה, כאילו רק והוא מסכה עוד רק זו שהלא מפני לב שם לא ״ואיש הבוכה:
113ולהם...״. לו מה היו אילו וגם שומע... ואין בקול לבכות כך כל ועצוב הבוכה, הילד
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,,4החופשית״ הרוח של האינסופי ״כוחה

 (,ambivalence)הדו־ערכיות המאשר, הגיל בסגנון השני המאפיין של מהמרכיבים אחד
שת מטפורית תמונה הטיארה תעופת מהווה זה בפרק האבסולוטי. החופש הוא  לתחו

ת זווית ובתיאור המשיכה מכוח בהינתקות מלווה זו תעופה המוחלט. החופש  התבוננו
 בפרק. השטח נתוני של (defamiliarization) הזרה יוצרת זו פעולה העולם. על שונה
ת התופעה, לבין הקורא בין ריחוק יצירת פירושה 115רנן, יעל על־פי הזרה, מנ  על־

 אדם בין האוטומטית הזיקה שבירת תוך אחר, מכיוון מחדש, אליה להתקרב להכריחו
על גילויי לבין תו)  בריאיון ישורון הלית עם יזהר ם׳ משוחח הזו המאוחרת הראייה סביב

116״צלהבים״(. ספרו צאת עם שנתן
 מפורסמת, בתמונה נראתה אחרת מזווית והתבוננות תעופה באמצעות ההינתקות

 הבמאי של היצירה לבטי שעניינו סרט זהו ״7וחצי״. ״שמונה פליני פדריקו של בסרטו
 היחלצות מתוארת זה בסרט הראשונות הסצנות באחת עליה. הקדומה ילדותו והשפעת

 בדמות באוויר ותעופתו פקוק, במגרש החונה אטומה מכונית מתוך אדם של נואשת
הקרקע. אל רופף באופן ומחברו רגלו אל קשור שחוט עפיפון

 עוינת סביבה עם מקשר לשחרור כביטוי התעופה של במטפורה משתמש היוצר
,8ומסדר. מחוק לבריחה כביטוי וכן וכפייתית,  שאיבד מבוגר אדם של לב משאלת זוהי ,

 שיש והשחרור הכוח תחושת את משחזר הוא והתום. הילדות אבדן עם חירותו את
 מייצגי על־ידי התעופה נבלמת בסרט משמעויותיה. כל על האדמה ממשיכת בניתוק

 הקרקע. על העפיפון את ומצניחה בחוט מושכת סבר חמורי מורים־כמרים עדת הממסד:
 התעופה; נבלמת לא ב״מקדמות״ לנחות. עצמו את המאלץ עצמו, הגיבור מופיע לצדם

יוצריה. מאחיזת נמלטת היצירה, של גילומה הטיארה,
 הממלא ניתוק, מבטאת ״מקדמות״ של זה בפרק התעופה וחצי״, ״שמונה בסרט כמו

 היקום, מחוקי להינתק המבקש הזקן, האדם אל מעגלית וחוזר כוח, בתחושת הילד את
 מסוים)החזקת שלב עד בה והשליטה ההינתקות יסרב. ואם ייאות אם כליה עליו שיביאו

 ומתאמצים בו״... מהחזק הדבר שכבד היטב מרגישים ״אבל כוח: תחושת נותנות החוט(
 חיה איזו הצהרים לפני כל למטה כאן ליצור הצליחו וכאילו המשיכה על לגבור שלושתם

119מכוחם...״. וחזקה כבירה
 ״שכל עד כל־כך, גבוה השמים אל אותם וסוחב לוקח הכוח אדיר השמימי השפיפון

ת ההוויה )שם(. משחק״ קוביות כמו משם נראים נורדוי תל בתי בי אבי תל־  ה
 נראית אחרים, וחכמים מורים כסופרים, מעלה רמי אנשים בה שיש הבראשיתית,

 הרוח של האין־סופי לכוחה הולם זוג בן היא הטיארה אשתקד. גבעולי כמו מלמעלה
,20עשה...״. שאלוהים אדיר מרומים ל״נשר הופכת היא החופשית.
מתאחד שבו שמימי חסד של שנייה כמו גאולה, כמו מתוארת הניתוק פעולת
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 המציאות בתמונת מתערב זה שמימי חסד האלוהי. עם המטפיסי, עם הפרוזאי המקומי,
 שהפכו ־ בוסים קני על ממותחים ניירות למעלה: להיות לו שראוי מה את אליו ולוקח

אדיר״)שם(. מרומים ל״נשר באוויר
 מושגת: הבלתי הרומנטית האהובה של לדמותה הפרק במהלך נקשרת גאולה אותה

 הצירוף מעינה. דמעה ומחתה הנצחית, דולסיניאה - מיכאלה עמדה הטיארה כשנעלמה
 קדושה למעלת הטיארה את העלתה ״עושיה״ מידי היצירה והיעלמות האהובה דמעת של

 לה נסרח שמשון וחוט ונסערת גבוהה ירושלים, עד הגיעה ״אולי הצעיר. הגיבור בעיני
121המקדש...״. בית פני על חלפה ואולי למטה...

 של המחשבת היצירה)מלאכת של כוחה את ממחישה ההינתקות בפעולת התבוננות
 כדי תוך המציאות של הזרה ליצור המציאותית, ההוויה מעל להמריא הטיארה( יצירת

 של מלקחיה עם בעימות נמצאת הגאולה הנעשה. על מרוחקת, שונה, מזווית התכוננות
 העפיפון, את המציאות מנחיתה פליני של הפיוטי שבסרטו בעוד המציאות. של האדמה,

 מהישארות המציאות נפרדת שלפנינו ביצירה הרי הקרקע, על החופשית״ ״הרוח את
 עפה שנשמתו והילד-הזקן, ״השמימי״, האבסולוטי, החופש מן שלה, האמנותית הנפש

 נותר ביאליק, של המלאך״ ישאל ״ואם בשיר כמו ־ הנחמדה״ העב ״אל העפיפון עם
 מ״כוחה הפרדה ברגע מתואר הוא הלא האינות הריק, האדמה. על מכול מנותק

 מידיהם, ניתק זה כשפתאום אלוהים, הו ״כשפתאום, החופשית״: הרוח של האינסופי
 על בהתחלה לרוץ, ומתחיל תנופה ולוקח מהם ניתק החוט הקפוצות, הידיים שש מכול
 והם השמיים, קצה ועד החוט מקצה לשמימי ונהיה הופך והכל לאוויר נמשך ומייד החול

ס בריצה פותחים הגבעה, וכל השלושה,  לקפוץ ונופלים. ורצים הבורח. הקצה את לתפו
ס אחריו,  ומרחיק, עף כבר וזה ונופלים. וקמים בחול נמעדים והם ולתפוס, לרדוף לתפו

 עף והכל, הצוחקת והשמש הטיארה החוט הכל, ובורח, ובורח ובורח, ופורח, וחופשי קל
122אין״. אין ואין לא, וכלום עוד, ואין לו והלך עוד ואין לו ובורח לו

בינאריות

 אשר הכובד, את בהדרגה הממעיטים מושגים צבירת על־ידי מבוצעת בחלל ההתאיינות
 של אחד מצד עצמו: את השולל רצף על מופיעות המילים הקרקע. אל העפיפון את קשר

התאיינות: פעולות, היעדר אחר ומצד הרחקה, פעולות מתבצעות ההתרחשות קו
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פעולות של רצף +

לו ובורח לו עף בורח בורח בורח פורח מרחיק עף

הכל... והכל...

עוד ואין לו והלך עוד אין

 לא וכלום
 ואין
 אץ

אין...

פעולות שלילת של רצף

 והעצמה הקצנה של לשונית דינמיקה ויוצרת בטקסט רבות בפסקאות פועלת זו מערכת
ל״מקדמות״(. במקדם עיון ברצף)ראה וביטול התמעטות מול

 שמחת בין העפיפון, לבין הקרקע על המועדים הילדים בין זה בתיאור המרחקים טווח
 של אבסורדית תבנית יוצרים עמו, הקשר אבדן לבין האדיר השמימי בשפיפון השליטה

המאוחר. הגיל לסגנון אופיינית תבנית והיפוכו, מצב

והמטפיסית הליטרלית הלשון סמיכות

 מיקומה הפרק. בהמשך גם הטקסט את לשרת ממשיכה נפש כפעולת הטיארה״ ״המראת
 התיאורים ממהלך הזאת הרגרסיה כי מורה מטפיסי מחשבה הלך אל ההמראה של

 רוצה במטבח. ״אימא ביותר: המובהקת לטריביאליות בסמיכות במכוון מצויה השוטף
 כעת״, בשמים שקורה במה ״עיניו - הזה המוקדם בשלב חלב?״. כוס או משהו? לאכול

 הרבה קורה ״לא מיוחד. לא טריביאלי, כמצב ומוגשת מונמכת השמים תמונת גם אבל
 בשמים רגיל קיץ יום של שקיעה רק מיוחדת. תפאורה שום בלי רגילה. שקיעה רק ויש

 123עליהם״. כלום בלי וריקים רגילים
לשניים: מחולק בשמים המעיין הקטע
 הוא מוגדרים. בלתי ותנועה צבע אחרי מילים רדיפת של תרגילים הוא הראשון חלקו

ד שנית ומנסים עצמם את הפוסלים מהוססים, עוקפים, כניסיונות כולו ערוך  את ללכו
המראה.
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 ואת השמימי המראה את למילה לתרגם היכולת כחוסר הוראה הוא השני החלק
 וחסרי אדישים השמים המתואר. האובייקט מן בהתרחקות גם מלווה ההודאה ממדיו.

 הוא, המטפיסי הממד עם המפגש אחריו. גם יהיו הם האנושי, התיאור לפני היו הם עניין:
 ״המראה״, בעמדת חופש, בעמדת נמצא המספר אבל במודע, כושל מפגש כן, אם

 ״ושאסור לסירוגין. להילחם או לוותר להיכנע לסתור, לנסות, למעוד, לו המאפשרת
ת  ואת מכאן, לשוליו רק הירוק את ומותיר הכתום משיג איך לומר שיודעים לפני ללכ

הים...״)שם(. קו מעל מכאן, לשוליו רק הוורוד
 של הקונצפציה מן חלק ספק ללא הוא תחבירית מבחינה מדויק משפט על הוויתור

 משפט בתוך מופשטים מושגים ״הירמוך על־ידי מושגת המטפיסיות מכוון. עמעום
 הוויה של צפוף מרקם בתוך שתולים הפיוטיים הצירופים התחביריים. החוקים מן חורג

 עד יום יום ומעשי דיאלוגים מקומות, אנשים, של שמות רצופה טריביאלית, ראליסטית,
 אותם, ולקרוא לחזור שיש עד מודגשים, כה הם אלה צירופים הפוליטיקה. של לרובד
 בחלקיו )כמו אינפורמציה בהם אין הקורא: של הציפייה של מוחלטת המרה מתוך

במופלא. לגעת המנסות מילים של מלודי רצף אלא הפרק(, של האחרים
הכתוב, את הפוסלים המקומות השמים. תיאור של המיוחד ״ההירמוך הדגמת להלן

 מתהווה משהו כעת מתמלאים האלה הריקים השמים יודגשו: ותעייה היסוס מבטאים או
אור. מלאים עדיין הם אבל שקעה, כבר השמש והולך.

 נמצאת, מובהק ראליסטי תיאור בלב השתולה המטפיסית הרגרסיה של השני בחלקה
 אל קשר שום ״בלי היקום. של לאדישותו והביטוי המתואר, מכל הריחוק תחושת כאמור,

תנו״  לגעת הניסיון מאוחרת. לכתיבה האופיינית ההינתקות תחושת היא 124הימצאו
 הקהלתי בטון בזקנה, ועלוותה הקדום בגילוי ששורשיה אבדן בתחושת נחתם בזיכרון
ת מעבר כול, קודם הם, השמים השמים: תיאור של השני חלקו את המלווה ל כו לי

 רואים, ופתאום
מיוחדת, הימצאות

 שלה, לצבע ולא
 אחד שלם דבר
שרואים מה
 ירוק איזה וגם

 גבוהים הם וכעת
השמים...

 ושקט... כזה רך אלא יוקד, אור לא
 הכל. על שווה מחולק וכאילו

 שחשבו... ממה גבוהים הם שבאמת
 לה... לקרוא איך יודעים שלא

 של אחת שלמה חלקות מין אלא ואינו אחד, צבע שאינו
 צבע... שום חסרי או לגמרי לבנים הם ושבאמת

 שונות דרגות אלא אינו
צהוב ירוק לא

מ״ו( ־ שלי ההדגשות )שם. עומק... אלא גובה לא זה ואולי
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 שבגדר הידועות, המידות לכל מעבר כך וכל לו ורחוק שם לו גבוה נשאר ״הכל התיאור:
 האמנותי התיאור בכוח ״לכידתם״ רחמים. וללא קשר ללא שמים הם אלו )שם(. כוחך״

משמעות. שום לה אין
 לשוטט נידונה הפרק שבראשית הטיארה, כמו האדם רוח ואילו ־ ויהיה היה העולם

 גבהות עם האלה, השמים תמיד, והם כך, אחר יהיו והם קודם היו ״הם אחיזה. בלי לנצח
 להם ושאין שם... ופרט פה פרט רק אלא לומר אפשר שאי הצבעים ועם שלהם העומק
 בלי האינסופי, הכתום הגובה כיפת כל היא כאמת וכאילו תיכלה, ולא סוף לא כנראה

 הפסימית, הנימה מתגנבת הקטע ובסיום בה...״)שם(. מביטים הימצאותנו אל קשר שום
 דובר שעליה האבדן תחושת את התיאור ליריעת ומוסיפה מאוחרת, לכתיבה האופיינית

 והולכת ומתקררת הולכת הזאת הזירה כל במעברים שחשים בלי לרגע, ״מרגע לעיל:
חבל״)שם(. נורא ידעת, רק אילו כך, כל ושחבל, וכבה,

 שלו, האמנותית הלכידה ניסיון בתום מבוגר, כותב של מפיו נשמעות אלו מילים
 הצירופים בו. אין הכיליון מחרדת גאולה אבל האמנות, מלאכת הוא ביצועו עצם אשר

 הסמיכות בולטת כאן אותם. להגות יכול שילד צירופים הם כך״ כל ״חבל או חבל״ ״נורא
המטפיסי. אל הליטרלי של

T

שכולם גם ״כי - בדידות 125לבד״ תמיד נשאד אחד יחד, כ

 כמהות הקבוצה רקע על זה בפרק מופיע מאוחרת לכתיבה האופייני הבדידות, נושא
 העשרים. שנות אמצע של המציאות בתנאי לקיום הכרחי חברתי וכמבנה אידאולוגית

לו הפרק ת והילדים המבוגרים התקבצות על תיאורים ספוג כו ת בחבורו אמנו  נ
 חבורת והמורים, הפקידים בני חבורת הטיארה, בוני חבורת נורדיה, חבורת והומוגניות:

לממשות. ממילים ליש, מאין הדברים גלגול סוד שזהו משום ־ הבתים בוני
 אל ״ראש הטיארה. בניית הקבוצתית: במשימה הפרק מראשית נבנה יחד״ ״כולם

 המהפכה של מושלם בביצוע אחראית, בשקידה טורחים זה, בפרעות זה פרעות ראש
 החברה: לצורכי שנעשית זו היא המוכרת ההתארגנות 126נורדוי״. תל בשכונת האווירית

סוציאליסטית. מהפכה או ציונית מהפכה
 ״ולפעמים במשחק. הילדים מתארגנים קיבוצית רוח אותה ומתוך נחישות באותה

 חברים, כולם הם שגם ילדים גרים הבתים ושבכל טובים, חברים כולם, כאן, שכולם נדמה
לת וכולם יחד... מתייעצות האימהות וגם מזה, זז לא זה מכו  וכן 127האחת...״. ב

 ופעם זה אצל פעם הפתוחה, המרפסת על היושבים שכנים כקבוצת המתוארים המבוגרים,
למחר. זהה בדאגה אחת ובעונה בעת כולם נתונים אחר, אצל

 של וצל המתפשט, העבודה חוסר של וצל דאגה, של ״צל הצל: אותו מעיב כולם על
 מן וגומעים רגע ״ושותקים רבים: בלשון מתוארת פעולה כל 128ופיטורים...״. קיצוצים

שם(. עונים ולא שהתקרר, התה מגיעים שהם החברותא, מתהדקת כך כדי עד לה״)
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 לכולם. המשותף לטובת שיהיה שומעים? שיתופי, שכל שיהיה ״צריך כי להכרזה
כולם״)שם(. של הטוב את ושיעשה שומעים?

 להתממש: החלום יוכל ככה רק קיומי. תנאי מאשר פחות לא היא הקבוצתית ההוויה
 מה לכן לממשות. ממילים ליש, מאין הגלגול סוד זה כך ורק כאחד כולם רק תמיד

 כמו שילך שייך, שיהיה הזו, המופלאה העשייה מן חלק שיהיה הוא, המספר מן שמצפים
החאקי. כומתת חובשי החיל, בני בין הוא גם ויהיה ישראל למקווה הזמן בבוא אחיו

 אינו שלו, ההשתייכות ניסיונות אף על שהמספר, אלא ״היחד״, היא הכללית ההסכמה
זו. בהסכמה מקום לעצמו מוצא

 שאינו הקטן, הילד עלילת של הטבעי המארג מן חורג המספר של הבדידות גרעין
 בשוני לדעתי, נוגע, הבדידות תיאור הנאות. מאותן נהנה ואינו אחרים כמו גדל

 של רשם מעין שהוא על חייו כל להתנצל הצורך את שמסכם המספר, של המתמשך
 השייכים, שהאחרים, כך על להתנצל חייו כל ונדרש הציבור מן נפלט אשר הזמן,

 השיירה, מן הנדחק שהוא, בעוד ליש״, אין לממשות, ״מילים ההופכים הם המהפכנים,
למילה. ממשות במחברתו הופך

 נשאר אחד כולם, כשבאמצע וגם לבד. תמיד נשאר אחד יחד, כשכולם גם כי
 כל לא או כולו, לא או שייך, כך כל לא אחד שייכים, כשכולם וגם לבד. תמיד
 וגם ככה. שזה מפני אלא ככה, שטוב מפני ולא כולם. עם הזמן כשכל גם הזמן,

 קצת הוא ותמיד לגמרי, שייך שלא לגמרי, מתחבר שלא אחד יש לבד, כשעצוב
 ואחד יחד? כולם עם רק ארץ לבנות כשאפשר הארץ, את יבנה כזה אחד ואיך לא.
ת יוכל לא  ורואה מביט הצד, מן להביט, בשביל רק הוא כאילו או כלום? לבנו

 ושכל איננה, שעוד מחברת לתוך וכאילו הזמן כל לו רושם כאילו ורק ושותק
להתנצל, או לתרץ משהו, עצמו על להסביר נתבע גם כאילו שכך, כיון הזמן,

תחכו. ואל לי תנו חברים, אותי עזבו להודות, במקום
 בחושך אחד וכל אחת מנורה בא. אני גם אני, גם לי, חכו מוזר, בזמן, בו כי אף
 ומעבר כלום, רואים ולא כלום, אין למנורה ומעבר האור, גומת סביב החדר של

129החושך. וסגר שאין, מפני כלום לראות תוכל לא תרצה אם וגם כלום אין לבית

 ככה. שזה מפני אלא ככה, טוב שזה מפני לא הדין: ובקבלת דעה בקביעת מתחיל הקטע
 לבנות אפשר איך המתמרדת: מהסביבה הבאים קולות מחלחלים הזאת העצובה בהשלמה

 אלא להיעזב. מבקש ובעצם נעזב, הוא צורך בו שאין ומאחר כאלה. אנשים עם מדינה
 אל לי, חכו ה״מוזר״: המשהו הטקסט את כה עד שליווה ההיגיון על נוסף זה שברגע

 מעמדת תעזבוני. אל שונותי, אף על אותי קבלו אחרות במילים או בלעדיי, תלכו
שתוקקות לתחינה שורות כמה בתוך המספר עובר דין וקבלת התרחקות  לקשר, ולה

 הקשר, היעדר אל טוטלית בנפילה הזו הרגרסיה את חותמות האחרונות השורות ואילו
130כלום. האין אל
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מיותר היום נשמע זה כל

 הקורא, את לעניין היצירה של כוחה נושאים: לשני מתייחסת החמישי בפרק הספקנות
 המשבר למציאות האב כניעת הוא הפרק של העיקרי העלילתי עניינו הקיום. והמשכיות

הליכתו השלושים שנות בסוף ת ו לו  עצמאותו את אחריו מניח כשהוא רחובות, לג
 המושבה אדון משה״, ״הדוד של לשליחו בררה בלית והופך הפרנסה בקשיי ומלחמתו

 בעצם נפרד ובכך פועל במקום ״משגיח״ להיות הופך האב חדש. פרדס של ובעליו
 של ההסתגלות פרטי סיפור כדי תוך אותו. הבין שהוא כפי הציונות הגשמת מחלום

 הילדים בקרב מעמד אחר הגיבור חיפוש הספרותי, במרחב החדש הנוף עירוב המשפחה,
 בפסקה המספר נלכד ־ המפגש כאב את כמשכך הספרים עולם וגילוי והכוחניים הזרים

 הגיל ולסגנון המחבר( של חייו )שלהי הכתיבה לזמן הנאמר את הקושרת ספקנית,
 על מוגזמות התמוגגויות מאותן וכאילו 131מיותר היום נשמע זה שכל ״אלא המאוחר:

 וכאילו לחלוף, עליו שנגזר מה את לעכב מנסים כאילו או שחלפה, תפארת איזו
 פני על שאיננו מה את מעדיפים כאילו או כאן, אז היו שלא החדשים פני על מתנשאים

 ורק השומעים את מבריחה רק קינה שככל שהיה, מה על ידועה קינה ושוב שישנו, מה
 לא כך או כך ואם הזה, היום שהוא מה כל של מראש ובפסילה הראייה בעיוות חשודה
ת החברה לא הרי ואנחנו זה, לכל סבלנות הרבה נשארה  לשימור החברה ולא הטבע להגנ

132אתמול״. של לארכאולוגיה החברה ולא הארץ
 היצירה של ומעמדה לכוחה מתייחסת אירוניה, מעט בלא מתובלת אשר הספקנות,

 הראשונה הפעם זו אין הדברים. של ״ההתקבלות״ לעניין או כותב-קורא, יחסי במערכת
הקורא. את לרגש או לעניין כוחו בעצם ספק ומטיל הרצף מן לרגע ניתק שהמספר

 של מערכת יוצרים הארץ״ לשימור ו״החברה הטבע״ להגנת ״החברה האזכורים שני
 שולמית של מחקרה על־פי מסוימת. קוראים״ ״קהילת אל המכוונים מקום מראי

שת, שאלת הנוגע 133ק  של אפיון ישנו הקיבוצית, בחברה יצירות של התקבלותן ל
 עליו ולהגיב ולכותב לה המשותף לקוד להיענות האמורה תרבותית״, קוראים ״קהילת
המשותף. הציפיות״ ל״אופק בהתאם

 את המחבר מגיש זה, ספרו את משדר הוא שלתוכה החברה של היכרות מתוך
 אידאליסטי רקע על כי לציין, למותר אירוניה. של מוסכם קוד מתוך הנ״ל הצירופים

 שבסיפור הצעיר הגיבור גם להזדהות. ראוי אובייקט הטבע״ להגנת ״החברה הייתה תמים
של ראה - חיותיו ועם הנוף עם טוטלית מזדהה  ועם האתון עם המסעות פרשת למ

לב. ולתשומת לעיון 134שחמק״ ו״נחש מתפלל״ ״חרדון כל זכה שבהם המריצה,
ע המספר, אבל ת כאן המופי  מהלך על דעתו המביע מתערב, מספר בדמו

 קהל את לעניין הסיפור של ביכולתו ספק ומטיל לרצף מחוץ אל יוצא ההתרחשויות,
עליו שנגזר מה את לעכב המנסה סיפור זהו טעמים: בכמה מנומקת זו ספקנות הקוראים.

[123]



מאוחרת כיצירה "מקדמות״ - יזהר ס׳

 מייגעת, קינה זוהי ובכלל בו, היו שלא אלה על שמתנשא מי של סיפור זהו לחלוף,
 המספר היום. שקורה מה של ובפסילה בעיוות וחשודה השומעים, את המבריחה
 עצמו את מעמיד יזהר, ס׳ המבוגר המחבר לתחושת הד לדעתי, מהווה, שקולו המתערב,

 מסיקה אינה עצמה האפיזודה משועמם. קורא של כנציג סיפורו, של כקטגור זו בפסקה
ך זורמת היא כלשהי. בהכרעה מסתיימת ואינה מסקנה, שום  אין כאילו ההמשך לתו

 הפורצת הספקנות אף על המספר. של בפיו הסיפור התחוללות על שליטה שום להיגיון
 שלא אומר הוא אחד בהינף לה. להיכנע דעתו על עולה לא הסיפורי הרצף אל ושם פה

 חיצוניותו ופעולותיו, אופיו על מפורט בסיפור ופותח משה הדוד על לספר ״כדאי״
 מסיים הוא הזה המפורט הקטע את במחלוקת. השרויה אישיותו על ובכלל ופנימיותו,

 כאן נכנעת המאוחר, הגיל לסגנון כן, אם האופיינית, הספקנות 135להאריך...״. מה ב״ואין
 וגורפת לפינה מעבר הממתין המבקר את מנשקו פורקת פרדוקסלי ובאופן היצירה לרוח
הלאה. אותו

 איכרים כמו שלא הקיום. המשכיות עצם בעניין זה בפרק מופיעה אחר מסוג ספקנות
 החלופיות המקריות, זה בפרק מתבהרת הקרקע, אל בעבותות הנקשרים הגדול, בעולם

 לא כמעט, להרגיש ובלי מעט, שעוד יודע, והוא ״פתאום הציוני. שבחלום והספקנות
 האיכר ואפילו יישאר, לא מזה וכלום הזה, החול שכיל ולא הזה, הכרם לא כאן יישאר

 הכרח שום בלי ארעי, הוא כאן שהכל מפני כרם... לשום קשור איננו ובאמת יהודה...
 והבניינים הפרדס, על שיעלו והמגרשים עליו, יעלה שהפרדס הכרם ככה, דווקא להתקיים

136המגרשים״. על שיעלו
 עתיד בהם ויש הבטחה בהם שיש ומעולם, ״מאז של מקומות אותם כמו מקום זה אין

 המקומות הם אלה וליכולים. השנה לעונות לגשם, שקטה איכרית ציפייה בהם ויש
 כאן הכל כי כאן, יתקיים לא מזה כלום בשלום. יבוא שהכל בביטחון הלב את שרוחצים

 הקיום לדם נכנס ואיננו כאן, מוכרח איננו השנה, את המסובב הזה, הישן והסיבוב ארעי,
 מפני מפלט המשמשת זו, מעגליות הזה״)שם(. המקום של לעולם המתקיים לקיום כאן,

 היא אבל המקומי, ב״כאך נמצאת לא סופם אל והליכתם החיים של הליניאריות תחושת
ת בגעגועים המספר. של בכמיהתו מתקיימת מו  בביטחון. הלב את שרוחצים למקו
 את ומאפשר הקיום נצחיות את המבטיח הישן, הסיבוב השנה״, את המסובב ״הסיבוב
מפתח. כדימוי מאוחרות ביצירות פעם לא נמצא הזקנה, עם ההשלמה

 ההלך, מגיע שבו בחלום החלומות סדרת את קוראסאואה מסיים 137״חלומות״ בסרטו
 לא דבר מרצון. לעולמם הולכים אנשים שבו יומין, עתיק כפר אל בחיים, המתבונן

 נושאים ואנשים הנהר מי את ומניע מסובב ישן עץ גלגל שנוצר: מאז הזה בכפר השתנה
ת הזה, הנצחי הנחל גדות על מים. ממנו להעלות כדי אליו יורדים ודליים, אסל  למרגלו

 עם לחלק ומוכן מקום, לשום נחפז שאינו גיל, ללא הוא גם זקן, יושב גיל, לו שאין הגלגל
הזמן. על דעתו את ההלך
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 האורח את מזמין הוא והרחוק. המבורר בכפר מלכת שעצר המתמשך, הזמן זה
 אותה מלווים הכפר אנשי וכל למות שהחליטה מנוער״ ״חברתו בהלוויית להשתתף

 של יותר עוד המאוחר בסרטו גם אליו. ללכת שבחרה האחר העולם אל ובמחולות בזמרה
 בבריכת לשוט העתידים הקרפיונים חיי את הגיבור מתאר 138לא״, ״עדיין קוראסאואה,

 לסוף לעולם יגיעו לא וכך בעיגול, יסתובבו בטבעת, ישוטו ״הם החדש: ביתו
 מבחינת עדיף שהוא משום מרכזי כאימז׳ המעגל, נבחר הללו היצירות בכל 139הדרך...״.

הקץ. עם המשלימה הליניארית, העולם תפיסת על היוצר
 חלופין, של אכזרית במציאות מנומקת החמישי בפרק הקיום בהמשכיות הספקנות

 היא לחדש, לאחר, המקום ופינוי ההרס דין את לקבל המסרבת הפנימית, המחאה אבל
וירע. שהכיר העולם מן הנפרד מבוגר, יוצר של מחאה

והינתקות בדידות

 את הכותב מתאר כך - 140החולות״ על דקות רגליים בשש מפסיעים שלמה ״ובהסכמה
 המחלחלים המאוחרת הכתיבה מרכיבי הם וההינתקות הבדידות האתון. עם התרחקותו

 נתפס עמה הבאה והבדידות הינתקות של הקיומי המצב זה. בפרק גם הסיפור יריעת אל
 עמוקה, תובנה או פיוס עמה שיש השלמה מתוך מחאה, ללא מבוגר כותב של בניסוחו
זה...״. ״וככה החיים: משרע לאורך שנבנתה

 בתחנה זה, בפרק מחריף הרביעי בפרק הופיע אשר השייכות מקבוצות הניתוק
 הצטברות על ההינתקות בנויה כאן גם היסודי. בית־הספר המספר: הגיבור של האחרונה

התרחקויות: של רצף
 נוער מתנועת הינתקות 141להגנה״: וילכו אחת אגודה ״שיעשו הילדים מן הינתקות
 הספרים מן ״נכונה״, למציאות ישנה מציאות להפוך שאמורים אלה מכל אידאולוגית:

 גרעין עוד רק ממנו ועושה האחד את מקיף שהיה ״היחד מן והינתקות הכריכה: אדומי
הגרעינים״)שם(. מרובה הגדול בפרי אחד

 לאט, המדברים ״המועילים״, הגברתנים הילדים מן ההינתקות נוספת אלה כל על
בקושי״)שם(. שתבוא הבאה המלה עד לחכות ״יפה השפה עילגי

שת חוסר  אותו דחתה שם הראשון: הפרק מאז הגיבור את מלווה השייכות תחו
 הצליח לא הבאים, בפרקים כשגדל, בבטנה. המוסתרות הצרעות את בו ו״שילחה״ האדמה
 זרות מרגיש הוא הנוכחי ובפרק המציאות, לו שהציעה התחפושות מקרנבל חלק להיות

 שני אז מוצאים ויותר יותר אם פלא אין בשבילם, לא והוא בשבילו לא ״הם וניכור:
142זה״. את זה הללו מועילים הלא הנטושים
 ״על דרכם את לחפש הולכים מועילים, ולא נטושים העין, מן נעלמים והאתון הנער

 לראות הכוונה ״במלוא רכובים יוצאים הם לדודו. הילד שהסביר כמו דרכים״, פרשת
עולם״)שם(.
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 מתהליך חלק הם המריצה ועם החמור עם ההליכה הטבעית, הסביבה מן הינתקות
 שלו, ה״מוירה״ אלא שאינה שונה, עולם לראיית הכתיבה, למלאכת הגיבור של ההקדשה

 בלתי שומעים עם דברים ובאין מילים ״באין המתרועע הילד, זהו המילים. איש של גורלו
 שאלת היא כזה הוא למה השאלה שלפניו... ולפתוח שלפניו לכלום להם, ואומר נמצאים,

 ומתמלא, הולך היה בו ושמשהו הוא, שכזה מפני פשוט ואולי לענות, יודע ומי שווא,
ש לפרטים, ולראות היטב ולראות ולראות, עוד, מתמלא להיות ושוקק מתמלא  ולחפ

 זה ולעשות לעשות כמו זה ולהיות להיות כמו זה ולגעת לגעת כמו זה ולראות מילים
 עלי כספוג לספוג לספוג, ורק השדה בפאת לשבת למשל כמו לוותר ובלי נכון לאמור
 היא איך ולספוג הדרך עיקול על ולעצור הכלורופיל... את בהם שעושה האור את הצמח

 של הקסומה ספרייתו ארונות בין לייעודו, ההיוודעות תהליך של בסופו 143מתעקלת״.
 בספרים הדקות באצבעותיו מעלעל שהוא שכשם הבודד הגיבור יודע מילר האדון

 שיהיו שיהיו, יעשה שהוא בדפים גם הדקות באצבעותיו מעלעל ״יהיה כך העור, בכריכות
144כאן...״. שיש וההכרחי היפה מכל והכרחי יפה פחות לא והכרחי, יפה כתובים

מאוחרת בראייה והמריצה האתון - הילדות אל חזרה

 מסוים זיכרון המטפחת מודעת, לא לעתים סלקציה, מתרחשת הילדות חוויית אל בחזרה
 בחירת אל להתייחס ניתן המאוחר הגיל סגנון של הראות מנקודת להווה. נגיעתו בשל
 של כהווה העולם אל ההתקשרות למצב כסינקדוכה העולם אל ההתקשרות סוגי שני

הכותב.
 כלי ועם בעל־חיים עם ואחווה הסכמה הד, מוצא האנושי העולם מן המנותק הילד

 המתאימה האתון, הדמיון. בכוח ולו ממקומו אותו להניע אמצעים שניהם המהווים רכב,
 היא 145החולות״, על דקות רגלים ״שש גופנית, בו ומתמזגת הליכתו לקצב עצמה את

שם(. על ״בוודאי וחושבת דרך אתו מחפשת בעולם, עמו המתהלכת  האתון, קהלת...״)
 ־ זה לפרק הפתיחה )ראה עוד צורך בה אין כי החיים מן נפלטה מאוחרת, בפרספקטיבה

 ששכח כשם אותה שכח והעולם מועילה, ולא נטושה היא מיותר״(. היום נשמע זה ״כל
 להם מגיש ״העולם גבה. על הרוכב עם יחד העולם בפרטי מתעניינת האתון הגיבור. את
 ושתיקה הסכמה מתוך בו מתמזגים והם )שם( חשודה״ שאננות באותה עצמו את

אינטימית.
 הדרך, בסוף נמצאת היא גם בה, שנזכר מי כמו קהלת. על האתון חושבת במקרה לא

 לעבר, שייכת היא גם תכלית. ללא סובב שהכול כך על מפוכח סיכום מתוך מתבוננת
 החולי בקצב אנשים נעו שעוד לתקופה משה, הדוד של הסטודיבייקר שבטרם לתקופה

שלה.

 והעכשיו״, ״הכאן על להתגבר ליכולת בתנועה, לשליטה סינקדוכה משמשת המריצה
של ״סומכי״ בסיפור האופניים של דמותן בת היא המריצה אחר. עולם אל לברוח לזוז,
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 אל דיחוי שום בלי יוצא היה האופניים על שבעלותו ילד, מתואר שם גם 146עוז. עמוס
ש ההימאלייה  שתמיד ״מפני ברית ולבת לידידה הופכת המריצה נעלמים. עולמות לכבו

ת כדי מישהו עוד אדם צריך  עצי מישהו אלא זה אין לכאורה אם אפילו יחדיו. ללכ
 עמה משיח הוא האתון. עם משיח שהיה כשם משיח, הוא המריצה עם רק 147לגמרי״.

 העלומים הדברים שורשי ועד מבינה תמיד והיא בשמה, עונה והוא אומר הוא בשתיקה.
שם(. לא ארצות ראשון ״לכבוש כדי זה וכל  ומדבר דבריה, את קולט הוא נודעות״)

 אותו יגלו אם כלל לו אכפת ולא ומסויג אדיש העולם כאן גם בשיחה. חלקה את במקומה
 והאתון, ״הנער גאמה... דה מוואסקו פחות לא אותו לכבוש יוצא המספר ועדיין לא, או

 את גם כוללת העולם של ההתייחסות היעדר 148שניהם״. את שכח שהעולם שעה בכל
 לא שאל לא שאיש זה ואיך החם, העולם מרחבי בכל איש היה שלא זה ״ואיך האנשים:

מו״)שם(. ולא מה
 אשר שותק, וחפץ שותק בעל־חיים באמצעות כן, אם מתקיים, העולם עם הקשר

 תחליפים הם הסביבה. מן והניתוק השתייכות האי חלל את למלא כדי האנשה עוברים
 וכדבריו... כרצונו ועושים הגיבור עם והסכמה הזדהות מגלים ששניהם משום מעודדים

 מבעבעת בשניהם אבל שלהם, הפונקציונליות מבחינת אחר לעולם שייכים שניהם
 העולם: של אדישותו אף על בעקשנות ממשיכה אשר ותזוזה, מסעות ורוח סקרנות
כלום״)שם(. בו שיגלו אכפת ולא צריך לא ״העולם

מטפיסית ולשון ליטדלית לשון סמיכות

 מצד עוסקים שלושתם הפרק. במהלך מתרחשים מטפיסית המראה של ״גלים״ שלושה
 לפרדה: נוגע שהוא משום הפרק במהלך בווריאציה חוזר הנושא שקיעה. בתיאור תוכנם
 היום. מן העולם בפרדת המתגלמים שלו, מחלומו המספר ופרדת מחלומו האב פרדת

 הוא זה בפרק המעניין 149חידוש. מהווה ואינה מוכרת אדם חיי לסיום כמטפורה השקיעה
ת המופיעים השקיעה, של המטפיסיים התיאורים של מיקומם מיכו ת בס  לחוויו

הסיפור. של סופו לקראת הללו הצירופים ריבוי ועצם קונקרטיות,
 הסמוכה שקיעה תמונת זוהי ״דגוך. הקטע בסוף השקיעה תיאור הוא שבהם הראשון

 המציאות תוך אל נמחק האב והמאוס. החדש תפקידו בתוך האב לשקיעת אסוציאטיבית
 הגדולה, לאמת משנית אמת כמו נתפס זה כל אבל חלומו. שקיעת עם משלים הבוגדנית,
 היה למדי מחוק אבא ״ואיך המראה: של ההכרחי היופי מעל: הנמצאת הקוסמית,

 נשכחת אמת וכאילו לכלום, קשר ובלי הכל, מעל ואיך, החידושים... כל בין שם מסתובב
 ושם ערב, של שקט ונופל הלכו, כבר כשכולם מכל, הגדולה האמת שהיא שמתברר

 השמש איך המושבה, מקצה וגם לראות, בו נגעו שהדברים למי היה אפשר מערב, לפאת
שקוע בהליכתה  שתי שבין אחד, מעוגל בעמק לפרדסים, שמעל ההן, הגבעות בין ל

קיץ, של בעייפות להווריד המתחיל האופק קו על ממש מתוארות תומם, עגולות גבעות
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 תוך אל ונכנס והולך ובא והולך ואדום... גדול לגלגל אז הופכת השמש הייתה ואיך
 הגלגל מלוא וכל רגע ועוד עולם... מימות לו הוכן שכאילו הגבעות שבין הזה הקוער

 לגמרי אותו תקבל והיא הזו הגבעות בין בגומת פנימה, בה יהיה המלא החם האדום כולו,
 יותר שאין מלאות אז ותהיה לגמרי, ולגמרי וחם כולו אדום לגמרי בה יבוא והוא

150ממנה״.
 הפרדס שורות בין השחוח האב מדמות השוחקת, האפורה, המציאות מתיאור המעבר

 מעבר הוא כאחת, ודחוסה מעודנת פיוטית הזדווגות של המטפיסית הארוטית החגיגה אל
 מאלוזיה ניזון התיאור המאוחרת. בכתיבה למטפיסי הליטרלי סמיכות לעניין מייצג

 המקדם מן הזכורות והגבעות, זכרית כישות השמש גלגל בין זיווג מתרחש שבה קבלית
 הדבר מתחולל שם למציאות, שמעבר זו שמעל, בהרמוניה היא האמת נקבית. כישות

 באופן החלום. של שברו אף על להמשיך כדאי למענו שאולי רליגיוזי הכמעט האמתי,
 מתוך מולידה לסוף, באסוציאציה הסיפורי המארג אל שעלתה השקיעה, דווקא דיאלקטי,

 ממנה״ יותר ״שאין הקכלית ההתמלאות את מחדש, הלידה את ־ ההיפוך את עצמה
 בתיאור יהפוך אשר התמלאות, של תיאור ישנו נחמה. שמץ מעין זה בתיאור יש )שם(.

״כלומיות״. ושל התרוקנות של תיאור בתכלית: מנוגד לתיאור השקיעה של הבא
האב. של השקיעה לסיפור בסמיכות ושוב ״אתון״, הפרק בסוף השקיעה מופיעה שוב

 מלווה אליה בסמוך ומיד הפנימית, השקיעה תחושת החלום, של שברו מתואר כאן גם
 המטפיסית בשקיעה בה יש הקונקרטית. התבוסה את הכולית, הקוסמית, השקיעה תמונת

 האב, דמות עם המזוהה הילד, דמות הקונקרטית, בדמות שחסר מה ושלמות, אמת יופי,
 בשקיעה העיסוק שוקעת. השמש איך מביט ורק הריק במגרש התלולית על מובס היושב

שקיעתו בסמיכות שות את מחזיר תקוותיו ולאבדן האב של ל  מאפייני אל ההתרח
העולם. מן מבוגר מספר של פרדתו תוכנית: מבחינה גם המאוחרת הכתיבה

שבת במקום המספר: את מכים לו שנעשה העוול האב, של שקיעתו  ולקרוא ל
 בידו. עלה ולא חלוץ, להיות חייו כל עצמו את הכשיר מילר, של ספרייתו כמו בספרייה

 על עוד, לשוט לא מוטלות בחול, תקועות בירקון, ההן הסירות כמו כעת, הוא איך ״תראה
 ואין זה, שככה הגלובלית, התובנה באה ואז 151רוח״. בלי גוף המים, שפת על כאלה צירן
 יכול לא רצון וששום במקרה, אלא נקרים אינם בעולם ״דברים אלא בעולם, סדר שום

 המקום עד רק אלא בעולם מגיע לא אחד ושאף כמצופה, לעשות העולם את להכריח
ת היותר לכל אלא יכול איננו כבר ואז שהגיע,  ממנו...״ שיצא מה את להצדיק לנסו

)שם(.
 לכתיבה אופיינית תופעה היא הזו הכולית המסקנה אל הקונקרטי, הפיסי, סמיכות

 מתערבת שאינה ואיז־סופית, עליונה מהות אל הקרוב, המידי, את הכורכת מאוחרת,
 לחשוב שניסה כפי ועוול צדק של שאלה אינה הרי וזו העולמי, הסדר על משפיעה ואינה

שם( ״ככה אלא הפסקה, בראשית ״ללכת שקשה ומשום מלהושיע. ידו וקצרה ־ זה״)
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 )באמצעות הצד מן ומתבונן המבוגר, הסופר והוא האב שהוא הילד, מתיישב הלאה״
השוקעת. השמש על הכתיבה(

 אלא ומלאות, התמזגות של ארוטית התרחשות אין בקודמו, כמו שלא זה, בתיאור
 כך, כדי עד אדיש הוא העולם להתמזגות. הסיכוי מן כאן יש סופית פרדה - ההפך

ם שקיעת שאפילו  אדישות מתוך גאיונה, עליונות מתוך נעשית הגדולים הגלגלי
 המספר צד. מכל לגמרי שלמה אותה עושה האנושי הכאב מן ריחוקה אשר טוטלית,

העולם. כמהות ב״כלום״ ודבק ריחוק, עם יופי כורך

ט מתחילים העולם של הגדולים הגלגלים איך בפועל כעת רואים וכבר א ה  ל
 כבר השמים וחצי הנחיתה, לקראת גובה להפסיד מתחילים כאילו או ולהיעצר

ת כולו שקיעה, בהכנו בלי הכל ומעל ל  ורק לא, או כן אם כלום להם שאכפת ו
 רק אלא גוף, של דבר שום שאיננה הכל, מעל שלהם השקיעה בפרישת עסוקים
ם, ורק אור ושכירות אור החזרות ם מן כלו  כעת ונפרש שהולך כזה, ענקי כלו

הכל, מעל שלם בשתיקה ונפרש הולך אלא כלום, לו שאכפת בלי העולם, מעל
 שלווה תאורה באותה הזמן, כל בצבע נמהל צבע ורק למטה, ולא למעלה פונה

 לא ולא עצובה לא הכל, מעל יפה כזו, ויפה כזו אדישה העולם, שמעל ואדישה
 כלום ורק לגמרי, נקייה יפה ורק אחד, לאף כלום מבטיחה לא יפה, ורק עצובה

מכלום, עשוי נקי במין ירוק, כמעט ולמעלה כתום למטה ומווריד, הולך נקי אחד
 כל מחליפים מוחלטת בשתיקה הוורוד גווני ורק נקי, מכלום עשוי נקי יפה במין
 להרשים בשביל לא עצמם וכלפי גאיונה בעליונות אחר, בוורוד אחד וורוד הזמן

 שעושה כך כדי ועליונה כזאת מוכרחה אמת איזו בהם יש וכאילו אחד, אף
שם. מכל לגמרי שלם יהיה הזה שהאדיש מ״ו(. - שלי ההדגשות צד)

 אדישותו בדבר בווריאציה החוזרת האמירה על מעידים המודגשים המקומות
מיותו התרוקנותו, בדבר העולם: של והתנכרותו  יופיו. של האופטית והאשליה כלו

 הסתיימה אשר בפרק, הראשונה לשקיעה כהיפוך השקיעה את מעמידים אלה מרכיבים
לגל ממנה״. יותר שאין מלאות אז ״ותהיה במילים:  והערום, הקל היפה השמש ג
 ״אתון״, הקטע בסוף השני, בתיאור הופך התמזגות, של אינטימי לתיאור גרעין שמשמש

 היא האמת כאן מגע. בו ואין אינטימיות בו שאין נקי״, אחד ״כלום או כזה״ ענקי ל״כלום
 שמה, ובא ״נכנס ומתכנסת: מתקרבת היא הקודם בתיאור ואילו מתרחקת, - ״עליונה״

 מלוא וכל רגע ועוד המוכן, תוכה אל אותו לקלוט אותו לקבל הפתוחה הקערה חובי אל
152פנימה״. בה יהיה המלא החם האדום כולו, הגלגל

 הקטע בסוף השלישית השקיעה ברוחן. מנוגדות היו עתה עד שהופיעו השקיעות שתי
 המאוחר. הגיל סגנון מבחינת במיוחד מעניינת שקיעה היא הספר, בסוף ולמעשה ״חצב״,
מתאפיינת הראשונות הווריאציות בשתי זה״, ״ככה ־ שהן כפי העובדות לקבלת בניגוד
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 על מעשה שלאחר בהתבוננות לפרשו שאפשר האחרון, הקרב בתיאור האחרונה השקיעה
 הייתה לא היום שכל ענקיים ״כוחות אל היוורעות הוא המתואר הקרב כולה. היצירה
 יותר במערב, גדולה זירה כעת ומקימים שהוא, ידוע כל מעל כעת יוצאים עליהם ידיעה

 שהיא אמת עוד וכאילו שאפשר, לחלום שאפשר ממה יותר שיש, לצפות שאפשר ממה
 אפשר, בעוד מפתיעה רגע וכל כעת ומתממשת הולכת ידועה, אמת מכל אמת יותר
153אפשר...״. שהוא הדעת על עלה שלא

 שהופיעה כפי המאוחרת, היצירה של התפרצותה את מציג זה תיאור להערכתי,
 מי לגבי צפויה ובלתי מפתיעה המאוחרות, בגרותו בשנות יזהר, ס׳ של חייו במשרע

 העולם של בלילה, היום של המאסף קרבות ספרותית. יצירה פרסם לא שנה ששלושים
 ורק עליהם, ידוע היה שלא ענקיים כוחות העלו באבדן, היצירתי הקיום של או בשקיעה,
 ״כאילו ויתממשו: שיילחמו להם וגרמה מסגורם אותם חילצה השקיעה איום מול העמידה

 מפתיעה רגע וכל כעת ומתממשת הולכת ידועה אמת מכל אמת יותר שהיא אמת עוד
אפשר״)שם(. שהוא הדעת על עלה שלא אפשר בעוד

 המאופקת הקינה באה האמת, על הנאבקים היצירה כוחות לתיאור בסמיכות
הקרב: לאחר שיקרה מה על והמתומצתת

 קלה שעה בעוד יתמוטט שהכל ״וחבל
 כלום ולא היה לא כאילו ויתבדה

מתעבה״)שם(. החושך יהיה כך ואחר

 בהן שיש משום כך, להציגן לנכון ראיתי אך במקור, קטוע באופן נכתבו לא אלה שורות
 העולם מן להיעלם שהולך מה וכליה. זמן מביטויי מורכבת זו קינה. שירת של סגולות

 לא ואז בלבד, קלה שעה הוא לרשותו העומד הזמן ויתבדה. יתמוטט הוא ״הכול״. הוא
 העילאי היופי החושך. יתעבה ואחד־כך, לא... או בכלל, פה היה ״הכול״ אם ברור יהיה

 לקראת כוח וצוברים ההולכים אלה, תיאורים על־פי ביותר ה״אמתית״ השקיעה ביותר,
 סמוך מתעבה. שהחושך לפני היום, שפונה לפני קלה שעה רק מופיעה הסיפור, סוף

שוני שימוש ובאותו קולמוס, בהינף ממש מופיע האבדן ועל השקיעה על לקינה  ל
תו הקונקרטי  כדי )שם(. ערב״ ארוחת יאכלו כך ״ואחר ביותר: ההכרחית בהתגלמו

 המשפטים שני את זה מול זה להעמיד אפשר והקונקרטי המטפיסי סמיכות את להדגים
 זו הנה ערב״)שם(. ארוחת יאכלו כך ״ואחר / מתעבה״ החושך יהיה כך ״ואחר הבאים:

 בעוד יתמוטט הכול מישהו לגבי ומתנכר. אדיש עולם של ביותר העמוקה המשמעות
הערב. לארוחת האחרים יסבו שעה באותה ואז, ־ קלה שעה

 לפני נפתח אשר הדמיון עולם שעניינם הסיום, עמודי שני נבחרו מדוע היא השאלה
 כרקע שקיעה של מעמד נבחר מדוע הסיפור? את לסיים בקונטרסים השבוי הגיבור

זה? לסיום
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 תמצות הם דבר, אחרית לפני המופיעים הסיפור, של הסיום עמודי שני כי נראה,
 בעולם היצירה למעמד מתייחסת זו אמירה וכיוצר: כאדם עצמו על המחבר של אמירתו

שככת  חי בו, שר בו, שעובר כמי אלא עולם, כמתקן לא היוצר של ומעמדו הכאב, את כמ
 היום, בסוף הסיפור, בסוף הוא השקיעה סצנת של מיקומה 154המזמר״. ה״שטף את

 היא בקטע המתוארת המלחמה המחבר. של ימיו לערוב סימבולית מסגרת המשמש
 הייתה לא היום שכל ענקיים ״כוחות לאדם שיש מתברר היום בסוף דווקא מפתיעה:

155שהוא״. ידוע כל מעל כעת יוצאים עליהם ידיעה
 של הזה בפרק רק לכול, ומעל לחלום. או לצפות היה שאפשר ממה יותר הם הכוחות

 אמת מכל אמת יותר שהיא אמת עוד ״וכאילו הטוטלית: האמת עולה החיים ושל היום
 שהוא הרעת על עלה שלא אפשר בעוד מפתיעה רגע וכל כעת ומתממשת הולכת ידועה

(.153 הערה לעיל, אפשר...״)ראה
 בכתיבה יש כי טענתי, את מאששת הצרופה האמת באה השקיעה עם שרק הטענה

 העמוק האמת בגרעין ייגע לא שאם יודע, אשר האמן, של פואטית צוואה מעין מאוחרת
 בתוך זאת מנמק שהטקסט כמו זאת, לעשות הזדמנות עוד לו תהיה לא שלו, ביותר
 כך ואחר כלום ולא היה לא כאילו ויתבדה קלה שעה בעוד יתמוטט שהכל ״וחבל עצמו:

שם(. החושך יהיה  העוסקת היצירה ולאמן: ליצירה נוגעת כאמור, האמת, מתעבה״)
 תמיד. הנפש אכילת בלי לחיות המאפשרת זו היא כלום מעשי שמעשיהם באנשים,

 של הפרובלמטיקה נטולת הזו, הספרות והאנושי. הפשוט מן בא העולם של כאביו שיכוך
 בעולם ״יש כי כך, על הכותב הזקן ואת הילד הגיבור את מלמדת אלוהים עם וריב אשמה

ח... בלי גם עליה לצחוק שאפשר וטיפשות מחוכמה, טיפשות יותר  שנשאר ומה לסלו
 שישנם הדברים שפעת על נכון לספר והיחידה: האחת האמת את לספר הוא הכותב לאדם

 בדיוק הנה, ככה, ולדעת, פסיעותיים אז ולהתרחק נכון, צבע אצל נכון צבע לשים ובהנאה
156זה״. ככה

 מוסריות בשאלות העוסק זועם נביא אינו הוא עולם. מתקן איננו המאוחר היוצר
 לאנשים קורה מה השאלה עם מתעמת אינו הוא ״השבוי״(, חיזעה״, )״חירבת חברתיות

 ולא דברים מזיז אינו הוא צקלג״(, )״ימי הקבוצה של הפנימית בדינמיקה הקרב, בשדה
 מנותק אבסולוטי, בחופש זורם הוא בילדותו שהעיף הטיארה כמו אלא, - מסכות קורע

 בתנועה... יהיה ...והכל לזרום, שמח בזרם לשטוף, שמח משפטים ״שטף מהתחייבות,
 כתיבת של המסע תחילת אל הקורא את מחזיר זה אחרון תיאור 157הזמן״. כל ומלא

158ל״מקדמות״. במקדם ״זיזות״ פרק אל היצירה,
 עם ה״כלומיים״, הפרטים עם לזרום הסופר הבטיח ״זיזות״ בפרק היצירה, בראשית

 המספר יצא בפתיחה מיקרוסקופית. להתבוננות הנזקקת ההכרחית, הקטנה, המולקולה
 אפשרי, היה זה שכל ראה בסיום פה״?)שם(. מאיים יש ״מה חשש במעין ניסיונית, לדרך
 השמח, בזרם בעולם לעבור אלא דוסטויבסקי, של במרתף להיות לא החופש בזכות ואולי

לזרום.
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 מודל מתוך מרכיבים שלושה לפחות כן, אם נמצאים, ״מקדמות״ מפרקי אחד בכל
 היצירתיים חייו במשרע השלישי בגיל הנמצא יוצר של נוכחותו המאוחר. הגיל סגנון
 האוטוביוגרפי המארג לתוך הקדומה. הילדות המרכזית: התמה בבחירת ביטוי לידי באה
 ביטויי העולם, מן ההינתקות מאוחרת: ליצירה הטיפוסיים המרכיבים נשזרים הזה

תת המוחלטת והחירות הספקנות, הבדידות,  רודולף אומר כך על ביטוי. אלה לכל ל
 תהילה בבקשת לכוד אינו הוא דבר. לנמעניו חייב האמן אין המאוחר בגיל כי ארנהיים,

ומרשים. משוחרר להישג מגיע הוא כן ועל
 לספר מבקש יזהר, ם׳ המחבר של המובלע לקולו הד לדעתי, מהווה, שקולו המספר,

 אין ובכך ״נכון״, צבע אצל ״נכון״ צבע לשים מבקש הוא חייו. של זו בעונה דווקא ״נכון״
 אידל, ליאון זאת שראה כמו הגאולה, בעיניו זו בו. עובר אלא לדבריו, עולם, מתקן הוא

הזקן. האמן של גאולתו היא האמנות כי שטען, במבוא(, )ראה
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 א׳ ביאליק, ח״נ משל מאוחרות ביצירות זה בספר אותרו 1המאוחר״ הגיל ״סגנון מרכיבי
 לגבי האחרונים. שני של ביצירתם התמקדות תוך ראב, וא׳ יזהר ס׳ עגנון, ש״י חלפי,

 מאוחר, כגיל ביותר החשובים הישגיהם את השיגו הם כי הטענה, לדעתי, תקפה, שניהם
 שטען כמו אותם. הסובב העולם ושל חייהם של מאוחרת תובנה מהתפתחות כתוצאה

 הפעולה חיקוי ולא הכללית האמירה מופיעה המאוחרת ביצירתם ״דווקא 2ארנהיים,
הראליסטית״.
 של היצירה חיי במהלך ביותר המשמעותית היא זו ״אמירה״ ארנהיים, של לשיטתו

 פואטית צוואה לדעתי, מהווה, המאוחרת היצירה הללו האמנים שני אצל ואמנם האמן.
 אל מתקרבים הם השלישי בגיל כי עולה, עבודותיהם מבדיקת אדם. וכבני כאמנים שלהם
 העולם. מן ההינתקות וכאב הבדידות מצוקת אל הביוגרפי, עברם אל קיומם, גרעין

 ובעונה ״בעת ארנהיים, זאת שהגדיר כפי הן, כי המיוחד כוחן את משיגות אלה עבודות
לחיים״)שם(. תהילה ושיר הברבור שירת אחת

 לפעילות הללו היוצרים שני חוזרים ארוכות, שתיקה שנות אחרי השלישי, בגיל
 את מאפיינת 3וויאט־בראון, שמציעה המודל על־פי היצירה במעשה הזו הדבקות ענפה.
 האחרון בעשור היצירה במעשה עגנון של דבקותו בתיאור ומתבטאת המאוחר הגיל

 76 גיל שבין שנים בחמש ספרים )ארבעה יזהר ס׳ כתיבת של באינטנסיביות 4לחייו,
 של לערעור ניתנת הבלתי ובפוריות כתיבה(, של בעיצומה נמצא הוא ועדיין ,81ל־

דוויי. ערש על האחרון יומה עד האחרונות, בשנותיה ראב אסתר
 אותרה וויאט־בראון זאת שהגדירה כפי מאוחרים״ בחיים ה״התחיות חוויית גם

 א׳ של המאוחרת בפרוזה ובמיוחד עגנון, וש״י חלפי, א׳ ביאליק, ח״נ של בעבודותיהם
 הקדומה לילדותם התייחסות ניכרה כולם אצל יזהר. ס׳ של המאוחרת ובכתיבתו ראב
 אדם, וכבני כאמנים שלהם הקיום גרעין אל פנימה, נפש כתנועת חפץ, מחוז כאל

יומם. בערוב הנמצאים
שנות הנטייה אובחנה האחרונים שני אצל  המוסכמות מן חלק היום״ ״ערוב לקראת ל

 שבעים בגיל לראשונה כותב יזהר שלהם: היצירה חיי במהלך עליהם מקובלות שהיו
 לאיתור הניתנים ואירועים מועדים במקומות, שימוש תוך ומשפחתו, ילדותו על ושש

 זר שהיה בז׳אנר לראשונה משתמש הוא השלישי לגיל בהגיעו שלו. האישית בביוגרפיה
 אל פונה ראב אסתר גם 5״צדדיים״. לספרו בהתייחסו מעיד הוא כך על הממואר. לו:

ואת אליה הסביבה התנכרות את ופוחת, ההולך גופה את במרכז המעמידים שירים

[133]



הז׳אנר לגבולות מעבר

 העסיק לא זה עניין החיים. במהלך נפשה את שחיזק מה מכל וגוברת ההולכת הינתקותה
 הקשר חוויית יצירתה במרכז עמדה אז יצירתה. של המוקדמת בעונה כזאת בצורה אותה

 על־ידי מוסברת היצירה, נושאי את לשנות זו נטייה 6ולזמן. למקום והשייכות הטבע עם
 במשך אותם שליוו מוסכמות משנים רבים מזדקנים שאמנים בכך לעיל( )ראה ארנהיים

7מזמן. המאוחר שהגיל המוחלט החופש תחושת בגין לדעתו, וזאת, חייהם,
 המגוון האפשרי במרחב צומחת המאוחרת היצירה כן, אם ארנהיים, השקפת על־פי

 מה כלומר הקונקרטי, הניסיון צירוף של תולדה הוא זה שמרחב משום לאמן, ביותר
8האמן. עין של המיוחדת ההיקפית ראייתה עם הטבע, מן שבא

 אל לאחור התבוננות של לאפשרות יזהר וס׳ ראב א׳ אפוא, מגיעים, ימיהם, בערוב רק
 חכמת ובניסוח השתייה, מראות של בהתחיות מתבטאת זו התבוננות חייהם. משרע כל

 ביצירה הגיבור חוויות 9שלו״. ההסוואה את איבד העצמים ״עולם שלגביו המזדקן, האמן
 האדם מאבק של המטפורי הממד אל הראליה מן חורגות לדוגמה, הים״, ״אצל המאוחרת

 מוצגת גם כך אדמות. עלי וכלה ההולכת הפיסית לנוכחותו שמעבר זה הרוחני, קיומו על
הים״. אליך ״בדרך ראב, א׳ של האחרונים משיריה באחד הפרדה של החוויה

 חברתי פן ישנו 10חייהם של הראליה מן הללו היוצרים שני של להינתקותם
פת ועוברת אותה הסובבים האנשים עם קשר מאבדת ראב אסתר ואידאולוגי.  תקו

 ביטוי מבחינתו המהווה מציאות עם קשר מאבד יזהר ס׳ ואילו 11והסתגרות, חשדנות
 מטפורי באופן מבטא ״מקדמות״ בסיום האישי הבית חורבן 12הציונות. חלום של לשברו

 הוא הזה הבית חורבות על בהווה. תחליף לה שאין מורשת, של ההתפוררות תחושת את
 אל אותו המחזירים המשפחה, סיפורי בדמות חייו של המאוחרת ה״אנדרטה״ את מקים

חייו. שחר אל הציוני, החלום קדמת
 בספר דובר לא הראשונים״ הצברים ״דור הזדקנות של החברתי־ההיסטורי הפן על

 נאמנות שהן הטענה והוכחת מאוחרות, יצירות של הספרותית בבדיקה עיסוקו זה.
 להתעלם קשה זאת, עם המבוא. בפרק שהוסבר כפי המאוחר״, הגיל ל״סגנון בעיקרן

 את חייהם במהלך משקפים הללו היוצרים שני כי ביצירות, עיון מתוך העולה מההרגשה
 התמעטות על המעיד מוגדל שקף מעין היא הזדקנותם דורם: של המיוחד החיים משרע

לגאולה״. ״הראשון הדור
 חייהם משרע בפרוזה. יזהר וס׳ בשירה, ראב אסתר ־ כ״ראשונים״ הוכתרו שניהם

 בארץ־ישראל היהודי היישוב ערש שעברה, המאה מסוף הציונות: של חייה משרע הוא
 פרדסים לבם למגינת מתחלפים שבה הנוכחית, המאה סוף ועד ורחובות(, )פתח־תקווה

 ביחד, שניהם שמות נכרכו פעם לא אורבנית. בציוויליזציה בתוליים ושדות - בבניינים
 שלהם הפואטית בביוגרפיה הנושאים יוצרים של ראשונים זכות להם שהייתה משום

 לגעגועים נושא איננו ילדותם, קדמת נוף שורשיהם, המקומי. הנוף של 13שתייה מראות
 בנווה־צדק, הרכבת האקליפטוס, בהווה: מציאותו הדי את הותיר הוא אחרת. מולדת אל

הגבעות. קו החם, החול הכרכום,
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 כי חושב, הוא ״הרחבה״. האמנותית לפרוזה קודם הלירי היסוד כי טוען, 14לוז צבי
 של ביצירתה ־ הקצר הלירי בשיר לראשונה בא החדשה הארצישראלית המהות גילוי

 שני עברו לא זו מבחינה יזהר. ס׳ של ביצירתו הלירי־סובייקטיבי ובסיפור ראב, אסתר
 בהתייחסותם הראשית דגל נושאי נשארו הם וביצירתם. בחייהם מהפך הללו היוצרים

 עניין מוצא 15מירון דן גם צמחו. שלתוכה הישראלית ההוויה אל הלירית־הסובייקטיבית
 בין נרחבת להשוואה מקום ״ישנו אומר: הוא אחת. בכפיפה הללו היוצרים שני בהעמדת

 לבינו בינה דמיון של צדדים קיימים יזהר. ס. כשל סיפוריות יצירות לבין ראב שירי
 עשויה מפורטת השוואה במגבלות. ־ ובעיקר והסמיכה, הזיזית בלשון הנופית, בתפיסה

ת אולי  מציאות עם ראשונית פגישה של אותנטי אישי בעולם ההצטמצמות את לגלו
 שיוצרים השורשית, הארץ־ישראלית הספרות של המוצא כנקודת ־ רושם אדירת פיזית

אבותיה״)שם(. הם יזהר כס. או ראב כאסתר
 היוצרים שני של ביצירה הבולטת התווית הוא הרושם״ ״אדירת המציאות עם המפגש

 והגביל שצמצם מה .1964 בשנת מאמרו שנכתב בעת מירון אותם שהכיר כפי הללו
 קבוצתית לאומית מציאות לנוכח ה״אני״ של ראש הרכנת מעין היא לדעתו, אותם,
 שלאחר השנים במרוצת להתחלף ועתידה תקפה אינה זאת הבחנה בעוצמתה. סוחפת
 הקבוצתי והעכשיו״ ״הכאן מן הכובד מרכז את מעתיקים היוצרים שני המאמר. כתיבת

 להווה המחויבות מן מתנתקים הם הביוגרפית. האישית לחוויה ־ פנימה תנועה אל
 הקדומה. ילדותם של השתייה מראות אל מעגלית בחזרה היצירה יריעת את ומרחיבים

 השעה גדולת של תחושה או 16בחורים״ ״מוקף בהיותך היחד, של ההתפעמות כמקום
 אל המבוגרים היוצרים שני שבים 17בילל״, כרענו כבר מולדת לרגלייך פה ב״אנו

 יותר, מאוחר במאמר מירון אומר כך על הראשית. אל האב, אל חייהם, של האינטימיות
 הסעיפים, על פוסח היה כאילו הסופר נראה (1966 עד )סיפוריו סיפורים באותם ״אם כי

 של בסיכומו שהפעם, הרי לחובה, החרות בין לרבים, היחיד בין לצידה, השיירה בין
 ה׳צדדיים׳ בעד היחיד, בעד החרות בעד סופית מכריע הוא שלבים, ורב ארוך חיים מהלך
 ובשיא והתיאורית הריתמית יפעתה בשיא כתיבתו עומדת כאן ועניין... אתר שבכל
 דווקא לשיאה המגיעה - ראב של המאוחרת שירתה גם כך 18הקומוניקטיבי״. כוחה

 ובכאבו, ביחיד הבחירה היא האחרונה והבחירה 19אין!״. - לרגלינו מתחת ״אדמה כאשר
מהכול. שבהינתקות בחירות

 עליה המגוננים אינטימיים, לוויה לבני הופכים המבוגרת ראב אסתר של הנוף פריטי
 הקדומה ילדותו של הנוף פריטי לימים. מעבר אל עמה והולכים והחידלון הבדידות מן

 עוד מהווים ואינם כיוצר, שלו הפנימית האישית הביוגרפיה את בונים יזהר של
 שני של עולמם בהשקפת השוני רב הציונית. התקומה של הגדול למעשה אילוסטרציה

 מבקרת, ספקנית, עמדה מלכתחילה נקט יזהר שם׳ בעוד חייהם: במהלך היוצרים
משדרת ראב אסתר הרי 20בכלל, הקולקטיב ולגבי הארץ, כיבוש לגבי אמביוולנטית

[135]



הז׳אנר לגבולות מעבר

 הדיכוטומיה את מייצגים הם הארץ כבני השלמה. בארץ־ישראל וטוטלית תמימה אמונה
 אל שניהם מגיעים מבוגרים כיוצרים אבל הציוני, המעשה את המלווה האידאולוגית

 ומגיעה אמנותית יכולת עם ממוארי סגנון המשלבת אינדיווידואלית, אישית, נימה אותה
עוצמה. רבת מאוחרת ליצירה

 אבל ־ הללו היוצרים שני של הנופית ובתשתית ההיסטורי ברקע דמיון כאמור, קיים,
 כי אף כמשוררת, עצמה וראתה שירה, כתבה ראב אסתר שונה. שלהם הז׳אנרית הבחירה

 העיון מן שעולה מה בלבד. פרוזה פרסם יזהר חייה. אורן לכל בפרוזה גם ידה שלחה
 היא, ההנחה הז׳אנר. גבולות על גובר המאוחר הגיל שסגנון הוא, המאוחרות בעבודות

 עשוי ויותר( 65) האמן של השלישי בגיל כרונולוגית הנמצא יוצר, של ביטוי שכל
 או פרוזה זו אם במבוא. בו שדובר המודל מרכיבי את בולט באופן או חלקית להכיל
בם. יהדהד החיים משרע של האחרונה העונה הד מאוחרים, ציור או מחזה שירה,

 היא יזהר של כתיבתו ויזהר. ראב היוצרים, שני של כתיבתם בסגנון דיכוטומיה ישנה
ת הווריאציות ועל הפרטים על ההתרפקות הפירוט, השפע, כתיבת  של האין־סופיו

אחת. דיבורית פרזה להשמיע כדי המוסיקליות האופציות כל את מנסה הוא הגשתם.
T י

 והקשרים ריחות צבעים, בהנחת הצמצום, בסוד ניחנה זאת, לעומת דאב, אסתר כתיבת
ם. וללא נחרצת פנימית הכרעה מתוך זה, לצד זה מוסיקליים  בונה היא 21לבטי

 אמירותיה וקטועות, קצרות שורותיה נבחרים: חומרים של במינימליזם קומפוזיציה
22בפרטים. חוסכות נחתכות,

 את פעם לא שמזכירים ובפיוט בליריות ניחנה היזהרית הכתיבה של ה״מולקולה״
 מבודדת היא בעוד כאלה ״מולקולות״ של ארוך רצף שוזר שהוא אלא ראב, של שפתה

האחת. את
 הכללה, או פירוט חסכנות, או שפע נשימה, קוצר או רוח אורך פרוזה, או פיוט
 שניהם המאוחר: הגיל סגנון בעקיבות מהדהד אלה יוצרים שני של המאוחרת ביצירתם
 ־ ובעיקר והספקנות, האמביוולנטיות את מחריפים שניהם ובדידות, הינתקות מבטאים

 האב. אל הבית, אל כוחם, מקור אל האישי, חייהם סיפור אל עצמם, אל חוזרים שניהם
 והמגן החום ומקור הכוח מקור עם מהזדהות נובע הראשית של כוחה את לשמר הניסיון
 פעם. שהיה הילד לו שנזקק כשם ממש החיים, מן התרחקותו עם לו נזקק הבוגר שהאדם
 את כואבים ששניהם משום הארץ, של הקדום לנוף שנעשתה בעוולה עוסקים שניהם

ומנוכר. זר במשהו שהתחלף ילדותם נוף אבדן
 ביותר המגוון האפשרי במרחב צומחת 23ארנהיים על־פי המאוחרת היצירה כאמור,

 הטבע, מן שבא מה כל כלומר הקונקרטי, הניסיון צירוף של תולדה שהיא משום לאמן,
 האדם רוח של טוטלי הישג לדעתו, זהו, האמן. עין של המיוחדת ההיקפית ראייתה עם

הזקנה. תוך אל ימים מאריכה היא כאשר
 מעומק נובע המאוחרת היצירה של ההישג ויזהר: ראב של ביצירתם גם כך

מאפשר. האנושי הזמן שטווח ביותר המורכבת ומהראייה הפרספקטיבה
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בריסט אפי - פונטאנה תיאודור סיפורת *

מטמורפוזות - שטראוס ריכרד מוסיקה *

קיץ חגיגת - אלתרמן נתן שירה *

לא... עדיין ־ קוראסאואה אקירה קולנוע *

נורהאם מצודת - טרנר וויליאם ג׳וזף ציור *

שרה המאה בן הגרמני הסופר * שע־ע ה, תיאודור הת ל נחשב פונטאנ דו  לג
 לכתיבת פונטאנה פנה 1876ב־ ימיו, בערוב ״רק בתקופתו. הגרמנים הפרוזאיקנים

ב־ רומנים,  היו זקנתו שנות הסערה״. ״לפני עטו, פרי הראשון הרומן אור ראה 1878ו
 של ארוכה שורה כתב 20.9.1898ב־ למותו ועד מפליאה, פוריות של שנים לפונטאנה

ת, רומאנים  במאה הריאליסטית הגרמנית הפרוזה לפיסגת היום עד הנחשבים ונובלו
ד ״.'19ז

 פונטאנה היה וחמש שבעים ״בן מזדקן. אמן על־ידי נכתב בריסט״ ״אפי הרומן
 אמר בכן־י לא ימיו. כל עצמו את הכין דומה, שלקראתה, שלו, המופת יצירת את כשסיים

 להיות כדי נולד ׳הוא ־ לו שהקדיש והערצה אהבה מלא במאמר מאן תומאס עליו
 לקראת הכנה רק במודע, כמעט היו, חייו של הראשונים העשורים ששת הזקן׳... פוטאנה

 עבד ובלדות, שירים חיבר - בכתיבה עסק לכן קודם גם אמנם האחרונים... העשורים שני
 אך שונות, פובליציסטיות ורשימות תיאטרון ביקורות מסע, רשמי ופרסם כעיתונאי

 אותם לעבור תומם, עד כמעט תהפוכותיהם כל על החיים את לחיות עליו שהיה דומה
 זקנים בשלות לאותה שיגיע מנת על המצטבר, הניסיון את אט אט ולזקק שלב אחר שלב

 הריאליסטיים הרומאנים את להוליד יכלה היא שרק עין, וטובת מפוכחת ספקנית,
2שלו״. הגדולים

 שלו המופת יצירת את וחמש שמונים בגיל כתב (1949-1864) שטראוס ריכרד *
ת זכה ששטראוס ״יתכן ״מטמורפוזות״. ע כדי רק שנים וחמש שמונים לחיו  להגי

 לאחר רולנד מנואל הצרפתי והקומפוזיטור המבקר כתב זו״, נשגבה יצירה לכתיבת
 מיצירות אחת זוהי בשווייץ. 1946 בינואר שהתקיים ״מטמורפוזות״ של הבכורה ביצוע

 האינדיאני״ ״הקיץ לתקופת כללי באופן ושייכות יצירתו מעגל את הסוגרות שלו, הפרדה
ת מקובל מונח - פ קו ת  של יצירה זו אין הכותרת, ״למרות האחרונה. יצירתו ל

 בהיפוך ושימוש ממוסכמות ההתעלמות הוא בה הבולט המבוגר המאפיין וואריאציות.
סולן הוא מהם אחד שכל תחושה יוצר קשת כלי ושלושה לעשרים התיזמור מקצבים.
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 היא כולה האווירה המכלול. של הפנימי השקט באי הנבלע שלו, ה׳פרק׳ את המנגן
 המאוחר הגיל אפיוני של התשלובת 3העולם״. מלחמת בהשפעת וייאוש קינה אווירת
 האמן, של ביותר המהוללות היצירות אחת את יצרו שנים אותן של ההיסטוריה ואירועי

עמה. שלו ולמותו הגרמנית הציוויליזציה למות ביטוי בה ראה אשר

 אלתרמן נתן של האחרון לספרו קרטון־בלום רות מתייחסת והצל״ ״הלץ בספרה *
 הקורא צעד קודמים שבטקסטים בעוד והתחדשות. חידוש בו יש לטענתה 4קיץ. חגיגת

 הפתעות רווי קונדסי, חתרני, הוא המאוחר הטקסט הרי לדבריה, בטוחה, קרקע על
 אתה אם שהיום, הפרגמנטרי, הטיוטאי, המראה לזה קוראת ״אני צפויים. לא ומעברים

 מאד, כמפורר פעם שנראה מה לפתע מודרניסטיים, פוסט בהקשרים זה את קורא
5חדש״. רוחני טמפרמנט חדשניות, נורמות מייצג מאד, כפרגמנטרי
 של ופואטית רוחנית צוואה של בממד פעם לא נתפס מאוחרת יצירה של מעמדה

 מעירה כך על גם אחריי. שיישאר רוצה שהייתי מה בעצם זה ־ בבחינת היוצר.
ם,  רוויה הזאת ״היצירה רוחנית: צוואה מעין הוא ביצירה האחרון השיר כי קרטוךבלו

 האישי מן מפלט אלתרמן מוצא יצירתו בכל 6המוות״. מפני בפחד אישית בטראגיות
 אינו האישי המוות אחרת. הכללה ליצור ניסיון ישנו הסיום בשיר בהכללות. בחוקיות,

 ביולוגית, הישארות באיזו הוא המפלט החיים. מות לא החי מות זה החיים. מות
 חכם, אדם של השלמה איזו סיום׳ ב׳שיר ״יש האדם... מות לאחר הנותרת פיסיולוגית,

 ברור אבל העלמותו. עם נעלם לא העולם עצמו. את להרגיע המנסה פרספקטיבות בעל
 או לתמיד, ׳נרגע. בשורות נחתם הספר שהרי לכאורה, הרגעה רק שזו לקורא

״)שם(. קצר׳ לזמן
 מאפיינים גם קרטון־בלום מוצאת ביטוי, לידי זו ביצירה הבא המטפיסי לממד נוסף

שות ביצירה רואה היא המאוחר. הגיל סגנון של אחרים ת התכח  קודמות למוסכמו
 ״המתעתעת היא לדבריה אלתרמן של האחרונה היצירה הז׳אנר. לאחידות הנוגעות

 ודרמה... אפיקה ליריקה של תבניות באלה אלה לשלב מהסס איננו הוא שבכולן...
 ולשחק להתגרות גם אלא זה, לצד זה לעמוד כדי רק לא בידיו מובאים השונים הז׳אנרים

 היצירה אחת״)שם(. בהירה תמונה לכלל להצטרף מסרבים העלילה ״חוטי 7זה״. כנגד זה
 ש״י של האחרון ספרו בזמנו נתפס גם כך כ״מפוררת״. הביקורת על־ידי לפיכך, נתפסה,

 המאוחר. הגיל סגנון של המודל בבדיקת דובר שעליו לובלין״ מר של ״בחנותו עגנון
 סתירות. של ריבוי ועם הסגנוני הפרדוקס עם בשלום החיים הוא זו בהערכה הבולט הקו

חלילה. וחוזר וסיכולן ציפיות יצירת לשלילתה, מאמירה קופץ אלתרמן
 ״חגיגת הביוגרפיים. החומרים אל חזרה הוא המאוחר הגיל סגנון של נוסף מאפיין

 מי מוכן האחרונים בימיו רק המחבר. של התל־אביבי סיפורו רבה במידה היא קיץ״
פניו. מעל המסכה את ״להשליך האישיות, מן הבריחה מודל את חייו כל שאימץ

[138]



נספח

 מכל יותר אולי אחראי והיה גלויים, ביוגראפיים מחומרים עתה עד שהתנזר המשורר
 זהות להציג פתאום נועז הביוגראפי, לאני הבדוי האני בין לחציצה דורו בן אחר משורר
 בשיר המדבר האדם קול את הקורא שומע עכשיו מוכללת... ובלתי בדויה בלתי אישית

 טראגי, קול זהו לעיתים השישים(. שנות שירת של ליבה מישאלת את זך שניסח )כפי
8אלתרמן...״. של ידיו מתחת שיצא ביותר האישי השירי למסמך קיץ חגיגת את ההופך

 לדעת זוהי הזאת. היצירה על גם מדלגת אינה המאוחרת היצירה את המלווה האימה
 איבוד עקב האישיות של אחדותה איבוד מפני החרדה שעיקרה אימה קרטון־בלום

 יזהר ם׳ של הנואשת דבקותו את גם לתפוס יש כך המתפוררת. היש תמונת של אחדותה
 לארוג ניסיון זהו שם גם ל״מקדמות״. במבוא החמקניים, הזיכרון בדלי אחרי ברדיפה

המתפוררת. היש תמונת את מחדש

 זה סרט 9.1995 יפן קוראסאואה/ אקירה על־ידי ונכתב בוים - לא״ ״עדיין הסרט ־*
 - מורה של ימיו אחרית סיפור עומד במרכזו וארבע. שמונים בן אמן של בדמיונו נוצר
 בכל כמעט נוגע הסרט ושבע. שבעים בגיל מותו ועד לגמלאות, צאתו יום שישים, מגיל

 היא הסרט עלילת בשפה. השימוש מצד והן נושאיו מצד הן המאוחרת היצירה מרכיבי
 פורש ומסורים, מעריצים תלמידים עדת מוקף המזדקן המורה ופשוטה: מינימליסטית

 לו עוזרים אמנם הם היקר״. מורם יישאר ש״לעולם מתלמידיו, הבטחה ומקבל לגמלאות
 בשעות אצלו ומבקרים המקום בטיחות את בודקים לו, שהייתה מזו קטנה לדירה לעבור

 המורה על מביאה המלחמה בהומור. מתובלת חיים אמת בהם שיש חוקיו על־פי קבועות
 אך שכוח סופר של דקיקה חוברת רק לגאול הצליח הוא ספריו ומכל נשרף, ביתו אסון:
הגיגיו. את וכתב עצמו עם הסתגר למנזר, פרש אשר עליו, נערץ

 חדר אל אשתו ואת אותו תלמידיו מעבירים במטריותיהם, למחצה מוגנים גשם, ביום
פול מט  בחדר עתה מסתפק הוא ההפצצות. באחת באש הוא גם שעלה ארמון בירכתי לנ

אותו. המלווה היין וגביע אחד ספר אחד,
 את עליו מקבל הגיבור מאוחר. לגיל האופיינית הרדוקציה את מסמלים אלה מעברים

 לו עורכים הם תלמידיו. מסירות על־ידי מוגן שהוא משום ופיוס, השלמה מתוך השינוי
 אותו שואלים הם קבוע: טקס מתקיים ובה בשנה, שנה מדי חגיגית הולדת יום מסיבת

למות. ומוכן מוותר הוא מתי הוא הנושא כאשר לא״, ״עדיין עונה והוא מתי״ ״עד
 בונים אשר התלמידים, של נלאית הבלתי מסירותם את מציג הסרט של השני החלק

 הוא לחיים. מחוץ לעיר, מחוץ גרוטאות, מגרש בפאתי האהוב למורם בית ידיהם במו
 אל אחד יום זחל רחוב חתול ל״ילד״: שזכו משום במיוחד ומרוצים, תודה אסירי ואשתו

 הולך הזקן המורה נהרסו. וחייהם החתול נעלם אחד יום כבן. אותו אימצו והם גנם תוך
 עומד הוא אין עצמו. את ומייסר עצמו את מרעיב בוכה, הוא בקיומו: טעם כל ומאבד
עוצמות אבל ביתם, אל בא אחר חתול פתרון: נמצא דבר, של בסופו לו. שקרה כאסח
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ן הגיבור שבקריאת ההחלטיות מתפוררת לאט ולאט דעכו, כבר והרגש האהבה י י ד ע  ״

 הוא ביתו אל ונכדיהם. בניהם תלמידיו, מוקף הולדתו, יום באמצע מתמוטט והוא לא!!!״
 חציר ערמות מאחורי מתחבא בילדותו, עצמו את רואה הוא ובחלומו וכנוע, אפור חוזר

 והוא לא?״ ״עוד הסרט את המלווה הסיסמה את אליו צועקים הילדים מחבואים. במשחק
בחציר. גופו את ומכסה לא״... ״עדיין עונה

 שהיא כפי המאוחרת ליצירה הנוגעת זה, בסרט ביותר המובהקת הקשר נקודת
 לו מציעים כאשר מליצית. הגיבור: של בלשונו או מטפורית, היא זה בספר מתאפיינת

ת תלמידיו  לו, עונים הם בחצר. דגים בריכת לו שיבנו מבקש הוא קטן בית לו לבנו
 להם מסביר טוב, לא זה מאוד. קטנה בריכה אלא בה לבנות ניתן שלא קטנה, כה שהחצר
 כאבי להם ויהיו צד אל מצד במהירות ישוטו כאשר הזמן כל ייחבטו הקרפיונים המורה,

ת הציע כן, על גב.  יוכלו כך במרכזה. ייבנה קטן שאי טבעת, בצורת בריכה לבנו
החוף. עם במפגש יתייסרו לא ולעולם בסיבובים ועד לעולם לשוט הקרפיונים
 החיים מעגליות מאוד: שקוף ועניינה כ״מליצית״, הגיבור על־ידי מוגדרת זו שיחה

 המעגלית החזרה הוא המאוחרת היצירה של המאפיינים אחד שלהם. הליניאריות לעומת
 היא, הפשוטים, הראשונים, הדברים אל החזרה התחדשות. של מעיין כמו הילדות אל

 ילדים שירי שר המורה ומשמעות. כוח תחושת מתוך להזדקן הדרך קורסאואה, על־פי
 כאל עצמו אל מתייחס הוא מגודל, כילד אותו מגדירים תלמידיו ילד, של באינטונציה

 להחזיק לו שתיתן לאשתו מתחנן וכשהוא החתול את מאבד כשהוא ונעלב מבוהל ילד
 האדם, רוח של והאותנטיות הראשוניות הוא הסרט של האידאי הקול״ ״פס החתול. את

 לעקוב שאפשר תשתית זוהי והצחוק. הבכי ממעמקים: הבאות תגובות בשתי המתבטאת
ס המורה הראשונה: מהתמונה שלה הדומיננטיות אחר  הערות כמה וזורק לכיתה נכנ

 מסרבים התלמידים פרישתו. על ומודיע מתיישב הוא רגע, אחר קולני. לצחוק הגורמות
ברעש. אפו את ומוחט ממחטה מוציא דמעות, עד נרגש והוא, התפטרותו״ את ״לקבל

 ליצנות סיפורי הדעת, בדיחות לצד בסרט: רבות פעמים עצמה על חוזרת זו תגובה
 עצמו על לכעוס סנטימנטלי, שהוא להודיע סנטימנטלי, להיות חושש לא היוצר ושמחה,

 זה עירוב אחת. ובעונה בעת ובכי צחוק שמעוררת בקולניות דמעותיו את ולנגב כך, על
 נמצא שחתולו לגיבור מודיעים כאשר מאוחרת. ליצירה אופיינית תשתיתיים יסודות של

עה הוד  הפעולות כל את מבצע הוא משמחה. לבכות מנסה הוא ככוזבת( שהתבררה חי)
להופיע... מסרב הבכי אכל ־ לו הנהירות

 יום בחגיגת בסרט לשיאה מגיעה ליטרלי וביטוי מטפיסית חשיבה בין הסמיכות
 שהוא ילדות ולשיר לירח, אהבתו את מכירים אשר התלמידים, הגיבור: של ההולדת

 שבה הצגה, מעין עורכים ונצחיותו, הירח של השתנותו בדבר באוזניהם אותו ומזמר חוזר
 מאחורי ומסתתר הבמה לאורך אתו עובר ירח, הוא כאילו עגול מגש מהם אחד מניף

ששפתו ילדים גן משחק ישנו זו בסצנה החוגגים. של מעיליהם אלא שאינם העננים,
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 נוגעים מטפיסיים, ומשמעותו תכניו ואילו ליטרליים, באמצעים ביצועו ילדים, גן שפת
 הילדים משחק של שכוחו אלא המתמעט: הירח כמו בדיוק הגיבור של המתמעטים לימיו

 האדם ואילו המעילים( ומופיע)מאחרי שב ומתמלא, שב לאדם, בניגוד שהירח, בכך, הוא
שנית. יתמלא לא - לא!!!״ ״עדיין ויזעק ישוב אם גם

ם ביותר והחשובה הבולטת לפיגורה נחשב (1851-1775) טרנר ג׳מ״ו *  בתחו
 הפורה הוא עת באותה שלו והנדיר הארוך החיים טווח האנגלית. הרומנטית האמנות

 ריינולדם, הוגרט, של בהישגיהם שהחלה בתקופה - הבריטית באמנות ביותר והמרשים
 לורנס, בלייק, של הגבוה הרומנטיזם של האפוס תוך אל נמשכה ווילסון, גיינסבורו
ויקטוריאני. ובראליזם בפרה־רפאליסטים והסתכמה ובונינגטון, קונסטבל
 סמוך כמעט במקרה ומת נוסדה, הבריטית המלכותית האקדמיה כאשר גדל טרנר

 שלושים בעוד בקרוב. העולם מן תיעלם האמנות :1822ב־ קונסטבל ג׳ון שאמר למה
 טרנר הלך שנה כשלושים כעבור 10באנגליה. ומקורי אמתי ציור שום יהיה לא שנה

 בעשור חייו. כל אותו שהעסיקו הרחבים הנושאים אותם מחיים האחרונים ציוריו לעולמו.
 האנושי. לקיום הנוגעים רציניים בנושאים לו שיש העמוק העניין נמשך לחייו האחרון

 שמהם אור של האפקטים החדשה, האווירה היא המאוחרת יצירתו את שמייחד מה אבל
 ומפנים ומיטשטשים, הולכים הראליסטיים הנושאים ומצייר. שב הוא ואותם מוקסם הוא
 האחרונות העבודות חדשים. וקסם נוגה של עולם הבונה מטפיסית לאווירה מקומם את

 מותו, לפני כשנה צוירה Norham Castle שנקראה תמונה מיוחד. באופן מגוונות
ת והיא ,1850ב־ פיינ תיו המיוחדת באווירה מאו דו עבו  אטמוספרה האחרונות: ל

 האימז׳ את מפחית הוא זריחה. של טרנסצנדנטי חזון בתמונה הפרטים. את המטשטשת
 המתאר כתמי ומנצנץ. מבליח (,Prismatic)רבשוני מנסרתי בצבע בהשתמשו למינימום

ת נטולי כתמים הם המים מן הלוגמת הפרה של  מדובר שאמנם לנו, ומזכירים גבולו
 אבל אמנותית. כהגדרה באבסטרקט ולא מציאותי לעולם בהד ראליה, של נחווה בעולם

ת והאווירה, הטכניקה  ופשטות, להפשטה התמונה את מקרבים ממפורשות הנמנעו
 אחדות את טרנר הדגיש שהתבגר ככל המאוחרות. בעבודותיו רק טרנר אצל שהופיעו

מוטו: מעין האחרונות מתמונותיו לאחת מתחת כתב הוא ההומניות. עם הטבע

 הבוקר לערפל מתחת
 לו מחכה מרקיורי

שלו. האבוד הצי על לו לספר כדי

 הבוקר, ערפל טבע: לתופעת כן, אם נקשר, במיתולוגיה, מקורו אם אפילו נושא, כל
של. למ
בסקיצות הרי סיפור״, ״מספר טרנר חייו במהלך שצוירה מוגמרת בתמונה אם
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ת למשורר! הופך הוא שלו המאוחרות  ודקויות איכויות נושאות האחרונות התמונו
 נפש תנועת בעלות ליריות, עבודות הן אלו חייו. במהלך שהשיג ביותר מהמעולות

 הן המאוחר. הגיל סגנון לאפיוני המתאימות טרנסצנדנטיות, ותפיסות קונטמפלטיבית
 לא שטרנר להדגיש, יש זה במובן הבוקר. אור של הזוהרים ובשקט בשלווה מתמקדות

 בגיל הרואה המודל, לתפיסת מתאים הוא ובכך ראשיתה את אלא הדרך, סוף את צייר
כוח. לאסוף על־מנת הראשית אל מעגלית חזרה השלישי
 האחרונים הציורים הבדידות. הוא ביצירתו אמנותי עיבוד המקבל נוסף, טיפוסי נושא
 בזריחה המהביל הבוקר אור להעניק. אמורה שהיא הביטחון ואת המציאות את מוחקים

 נדמה לרגע האופק. קו ואת העצים את הארמון, את האחרונות התמונות באחת מטשטש
 הנצחי הנוגה אל שמעבר, מה אל ־ בעולם שקיים ממה טרנר של פרדה שיר שזהו לך
הזריחה. של
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מקום ומראי הערות

המאוחרת היצירה על שני מבט
 מקובלת, דעה (,1995 )שחר, שחר שולמית מפריכה אותנו״ העוטה ״החורף בספרה .1

 כוח לעמדת בעבר הזקנה זכתה הנעורים, את המקדשת העשרים, למאה שבניגוד האומרת
 החברה של יחסה ואת הביניים בימי הזקנים של החברתי מעמדם את סוקרת היא וכבוד.

 וילדים נשים שכמו משום שוליים, לקבוצת הזקנים נחשבו אז שגם מסתבר לזקניה.
 לכלום מהם ציפה לא החברתי הממסד ואינטלקטואלית. פיסית מבחינה לחלשים נחשבו

 על־ידי יצירתם הוכרה אם במיוחד אמנים. של מעמדם היה שונה מעמד. כל להם נתן ולא
 כ״זקנים״ עצמם את ראו אשר ומיכלאנג׳לו, פטרארקה האמנים את מזכירה שחר הממסד.

 ממעשה כוחות ושאבו מופלג גיל עד חיו למעשה אבל חייהם, במהלך מאוד מוקדם
 היא שזקנה הסביר ובו מכתב לבוקאצ׳יו כתב חמישים, בן פטרארקה כשהיה היצירה.

 אחרים מאשר חמישים בגיל יותר זקנים מסוימים אנשים ספק ״ללא סובייקטיבי. עניין
 בכך ״די ושבע: שלושים בן בהיותו ביתו לבני כתב מיכלאנג׳לו ואילו שישים״. בגיל

 הוא וארבע שבעים בגיל בינתיים״. אמות לא אם הקדושים, כל חג לפני הביתה שאגיע
 בגיל שהייתי כפי כמעט אני הבחינות יתר ״מכל ומוסיף: בה שלקה מחלה מתאר

מבוא(. שלושים״)שם,
אחת״)בכתובים(. ובעונה בעת עולמות ״שני כהן־שלו, א׳ .2

A. Cohen-Shalev, 1989 .3
H. Munsterberg, 1983 .4

A. Wyatt-Brown, & S. Rossen, 1993 .5
M. Gullet, 1993 .6

A. Wyatt-Brown, & S. Rossen, 1993 .7
 להגיע ניסיון ישנו זה בספר כי שקד, אומר ״מקדמות״ על .205-204 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .8

 לסכם מנסה הוא שבו לשלב הנצחי הצעיר הגיע ״במקדמות החיים: של המהות אל
 האידיאולוגיות לכל ״מעבר וכן (.181 עמ׳ )שם, ומשמעותם״ חייו מהות את לעצמו

 (.191 עמ׳ )שם, ילדותו״ זיכרון את זו בנובלה יזהר חוגג וההיסטוריות הכרוניקות
 (1992) ברתנא ואורציון (,1992) וייס ה׳ (,1992) אופנהיימר י׳ של במאמריהם לעומתו,

 עולמו השקפת על אידאולוגית ביקורת מתוך הספר, של הפוליטי ההיבט על הדגש מושם
הסופר. של

A. Wyatt-Brown, & S. Rossen, 1993, p. 13 .9
W yatt-Brown & S. Rosen, Aging & Gender in : הקובץ בתוך  H. Cixous, .10

Literature, 1993

[143]



הערות

The Coming of 11. רה־כובואר ס׳ של בספרה ראה הוגו ויקטור של המאוחרת יצירתו על
Age
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לספר(. במבוא )ראה H. Hazan, 1996 על־פי מבוגרים אצל השפה תפיסת ראה .32

33. 213 .L. Edel, 1979, p

המאוחר הגיל סגנון
.1983 יעז־קסט, א׳ .1
)מבוא(. 1985 רבינוביץ׳, מ׳ .2

H. Munsterberg, 1983 .3 
S. De-Beauvoir, 1972, p. 172 .4

במבוא. מאוחרת יצירה על הפוזיטיבית תפיסתה סיכום ראה .5
R. Arnheim, 1986 .6

(.1699-1639)ראסין ז׳ .7
 הרומן של מוסכמות שבר .1857כ־ כובארי״ ״מאדאם את פרסם (.1880-1821) פלובר ג׳ .8

 המתוארים המאורעות וכלפי דמויותיו כלפי מפורשת עמדה מנקיטת בהימנעו הראליסטי
(.823 כ״ז, כרך עברית, אנציקלופדיה )ראה
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.32 ׳עמ ,1978 איילי, מ׳ .9
 בז׳יורני. בגנו שצייר הנימפאות סדרת היא ציוריו בסדרת האחרונה (.1926-1840) מונה ק׳ .10

 הנוסח מן חורגים הם אלה. לציורים הוקדשו האחרונות שנותיו ושבע עשרים
 ללא צבע כתמי של צלולה לרקמה בהם הופכים הנוף פרטי השגרתי. האימפרסיוניסטי

העשרים. כמאה אחר־כך שפותח המופשט הציור לנוסח באופיים מתקרבים והם מבני שלד
 לדעת עצמו את להתאים בצורך לכוד להיות עלול הוא האמן חיי של השני בשלב .11

 יזהר ס׳ שכתב באיגרת למצוא ניתן ממנה להימנע וניסיון זו לאפשרות ערנות המבקרים.
 נא ״אם שלונסקי: אברהם הוא הנמען שתיקה. עצמו על שגזר לפני שנתיים ,8.8.1951כ־

 יכתוב לבל כנעני דוד חברנו של פניו חלה חסר, עמי לגמול בירך ואם בעיניך חן מצאתי
 סיבה משום ולא הכותב, את מעריך שאיני משום לא וממצה. יסודית גדולה, ביקורת עלי

 רק אני מרי. מוקרם מוקדם, זה אותי. יעצור שזה בי מרגיש אני - בלבד זו אלא אחרת
 בשקט. לגדול לי תנו צומח. רק אני אותי. כובל כתיבתי את שמסכם מי הדרך. בראשית

 רוצה אני לצדרין. להיגרר ליפול, לשגות, עור לי ומותר למחקר... אובייקט עדיין אינני
 מתוך מסכם״)קטעים קו מול אותי תעמידו אל אנא שלי. חיפוש מתוך דרכי את לפלס

.1993 ועכשיו״, אז כאן ״ספרות שקד, ג׳ בתוך: (,3 ;10 - 2799 שלונסקי ארכיון איגרת,
R. Amheim, 1978, pp. 285-293 .12

 לחצים בשל מופרת להיות עלולה דבר לנמעניו חייב האמן אין שבו החופש, תחושת .13
 וידידו( פטרונו שוקן)שהיה על־ידי עגנון ש״י נתבקש מותו לפני שנים כעשר חיצוניים.

 הנוסף, הכרך הוצאת את אפשר עגנון כרך. עליהם ולהוסיף כתביו כל את מחדש לערוך
(.3.7.1990ב־ בפניי וויזר, רפאל של עדותו )על־פי ולב כלב (1960 והעצים״)שוקן, ״האש

 נענה שעגנון בחייו האחרונה הפעם זו הייתה מושלם. בלתי ספר זה כי חש הוא
 החופש חוויית את הכרה ומתוך כיורעין חווה לחייו האחרון כעשור כלשהי. להתחייבות
 כל החיים. של זו לתקופה אופייני המאוחר( הגיל סגנון מחקרי )על־פי שהוא האבסולוטי

 של ״בחנותו מתוך קטעים כמה פרסם הוא מוגמרת. יצירה מלפרסם עמון נמנע עת אותה
 עגנון פותח לפרסם, אולץ שבעצם הנ״ל, האחרון הכרך את .1966וב־ 1964ב־ לובלין״ מר

 ממה לספר לו שניתן למספר הוא קשה ניסיון עצמי. כנגר דבר אומר ״כאן ב״התנצלות״:
 אני סומך אבל כיוצא. כל וכן חסידים של מעשיות סיפורי לספר בא כשהוא עיניו, שראו

 העניינים כתוך כשנמצאתי כותבת... יד שכל לאותם סיפורי בין מה שיראו היחידים על
 והיו מחיצה שום בלי לפני ועומדים והולכים ושופעים ובאים מתגלגלים המעשים והיו

 לו חוזר שכזה מאורע שאין ומאחר אותם. כתבתי ולא הרכה בטלים באו ליכתב, מבקשים
 היססתי באמת ובראייה. במחשבה שלם שהיה הספר את מלהשלים אני מתיאש לסופר
 גדולה לסעודה אורחים שמזמין כמי בעיני הייתי דומה נשלם. שלא ספר לפרסם תחילה

שלו(. עט׳ והעצים״, )״האש הסעודה...״ לפני הבאים מדברים אלא לפניהם מביא ואינו
 נכבד חלק ידיו תחת והוציא בקדחתנות כתב הוא פרסם. ולא עגנון נכנע לא ואילך מאז

מוחלט. חופש מתוך פעל חייו של זו בתקופה רק הקאנונית. הספרותית מעבודתו
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(old-age  style) המאוחר״ הגיל ״סגנון מודל  
H. Hazan, 1996, pp. 16-23 .1

.309 עמ׳ ,1991 השירים, כל פגיס, ד׳ .2

מון ש״י ביאליק, ח״נ מאוחרות יצירות ־ חלפי וא׳ ע
סר. עמ׳ תשכ״ה, כתבי, כל כיאליק, ח״נ .1
.171-170 ׳עמ ,1988 שביט, ע׳ .2
תרפ״ח-תרפ״ט. ״כנסת״, .3
תרצ״ג. רביעית, שנה ״מאזניים״ .4
.21 תרצ״דו, ״כנסת״, .5
(.1811 ראשונה )הדפסה 1992 גיתה, י״ו .6
.181 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .7
לא. עט׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ .8
סז. סו, עם׳ שם, ביאליק, .9

ל. שם, ביאליק, .10
סו. שם, ביאליק, .11
מז. שם, ביאליק, .12
קנט. שם, ביאליק, .13
.11-10 עם׳ תש״א, ביאליק, לזכר ״כנסת״, .14
.171-170 ׳עמ ,1988 שביט, ע׳ .15

A. Cohen-Shalev, 1984 .16
.11-10 עם׳ תש״א, ביאליק, לזכר ״כנסת״, .17
.1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .18
.7.7.1990 ירושלים )ריאיון(, ירון, א׳ .19
.1974 חובב, מ׳ .20
.46-45 עמ׳ ,1974 לובלין, מד של בחנותו עגנון, ש״י .21
.48 עם׳ שם, .22
.77 ׳עמ שם, .23
.173 עם׳ ,1975 כץ, ש׳ .24
 זה בפרק יזהר. לס׳ כ״מקדמות״ חמישי בפרק הכתיבה למעשה דומה התייחסות ראה .25

 מאותן וכאילו מיותר, היום נשמע זה ״כל לעניין. הסיפור של ביכולתו ספק המספר מטיל
(.197 ׳עמ שחלפה״)שם, תפארת איזו על מוגזמות התמוגגויות

.175 עמ׳ ,1975 כץ, ש׳ .26
.183 עם׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .27
 המנעול, כפות על בתוך ״פרנהיים״ תשכ״ז: ואלו, אלו בתוך הנה״, ״עד עגנון, ש״י .28

תשכ״ז.
.1988 שוקן, ג׳ ;1977 מירון, ד׳ .29
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.1977 מירון, ד׳ .30
.150 עט׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עמון, ש״י .31
.151 עט׳ שם, .32
.174 עט׳ ,1975 כץ, ש׳ .33
.40 עט׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .34
.183 עט׳ שם, .35
האחרון׳׳. ׳׳הפרק פורסם זה בגיליון ,1964 ״המאסף׳׳, סרן)עורך(, ד׳ .36
.1974 כהן, י׳ .37
.1970 שוקן, ג׳ .38
 זו טענה רוויי. ערש על עגנון כתב האחרון הפרק את כי שוקן, אומר זה כמאמרו שם. .39

 האחרון הפרק של חשיבותו .1964 כשנת כחייו, עוד פורסם זה שפרק משום מדויקת, אינה
 ש׳׳י כתבי עורכת ירון, אמונה ולדעת האחרון׳׳, ״הפרק נאמר שעליו מהעובדה נובעת
 בשש בוטשאטש בנושא עגנון שכתב מה כל לדעתי, זה. ליידוע משמעות ישנה עגנון,
בו. שנאמר למה והד מחווה הוא האחרון״, ״הפרק הופעת אחרי לו שנותרו השנים

.175-174 עט׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .40
.176 שם, .41

42. 255-289 .F. O'Connor, 1979, pp. אלפרד של ראדרונרת בעבודותיו עוסק זה מאמר 
 :־אד!רון הרגע עד והים השמים נושא על וריאציות של כמשך ציוריו את ומציג ברן,

לחייו.
.182 עט׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש׳׳י .43
.226 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .44
.211 עט׳ שם, .45
.197 עט׳ שם, .46
.227 עט׳ שם, .47

A. Cohen-Shalev, 1989 .48
.182 ׳עמ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .49
האומן: פני של השתקפויות מעין הם הזקנים ארבעת .50

 יוצר למילה כלי בין הזהות את המילה. הוא הכלי ב״כלים״. עוסק ויצלרודה אנטון קרל
 מיני כל הכלים כל נתמלאו ומאליהם ומעצמם הכלים ברשימת וקראתי ״ישבתי המספר.
 כאן. היה כשפים מעשה לא הטוב. ריחם את שנתנו שמותיהם, אלא נשתיירו שלא מעדנים
 (.117 עמ׳ לבטלה״)שם, אותן שמוציאים סובלות המילים אין זאת. עשתה הכלים רשימת

 בעיניו מייצגות שהן ומהעבר מהן להיפרד מוכן ואינו העתיקות למילים קנאי ויצלרודה
(.45 עמ׳ החדשים״)שם, ה״אמנים של חדשה שפה לטובת

 מלאכת על הממונה הוא (48 ׳עמ )שם, לשונו״ כן ״כמלאכתו הלשון״. ״שוחז וויגל גץ
הליטוש. התיקון, העיבוד,

 עצמו על המעיד המספר, של דמותו בן הוא טפחיים, ומכסה טפח המגלה ווינוורצל יעקב
הכיסוי תפירת את מגלם הוא ב״חגורות״. עוסק יעקב ב״מלכושים״. עוסק הוא כי
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 (.63 ׳עמ אומן״)שם, לך קורא אני גופי, לפי חגורה לי נותן אתה ״אם הנפש. את המשקף
 כאב את כמשככת האמנות של תפקידה את מייצג הוא האשליות. מוכר איזבא אדם

 הגברת של החולה ילדה ניצל בזכותו ישועה. כמביאה האילוזיה, אל כמרחיקה המציאות,
 (.90 עמ׳ ימות״)שם, ולא ויחיה סכנה מכלל שיצא ״וידענו זלצמן:
 אל הראליזם מן חורגות דמויותיהם האמן. של מיומנויותיו את לגלם באו הזקנים ארבעת

 חייהם ומשך לעשות, להם שנועד מה על־פי במציאות מתפקדים שאינם בכך המופלא,
 החיים חוקי אשר מופלגים, זקנים של וריאציות ארבע יצר הזקן המחבר בזמן. תלוי אינו
 הקודשים, בקודש הפנימית, ב״חצר״ בשהותם יחדיו, מהווים והם עליהם, חלים אינם
 יושב אשר המספר, את המשקפות וריאציות מהווים הם כעצם היצירה. מרכיבי של מארג

והכרתם. לאמונם וזוכה ביניהם
.163 עמ׳ ,1974 לובלין, מר של בחנותו עגנון, ש״י .51
.185 עמ׳ שם, .52
.314 עמ׳ ,1986 שירים, בתוך זוית״, אל ״מזוית חלפי, א׳ .53
מ׳׳ 1986ד׳מירון, .54 .30-28 ע
.36 ׳עמ שם, .55
.1986 שירים, כתוך חלפי, א׳ .56
 מאמר על מתבסס השירים ניתוח .278 עמ׳ ,1986 הנוגה״, אל הבהיר מן ״שירים חלפי, א׳ .57

בכתובים. הנמצא ורון, ׳ומ כהן־שלו לא׳ משותף

היום בערוב ופרוזה יומן פרקי שירה, ־ ראב אסתר
. 1994 בן־עזר, א׳ .1
.1989 לומרנץ, י׳ .2
.19-18 עמ׳ ,1982 שהם, ר׳ וכן ,182 ׳עמ ,1960 שירים, בתוך ״אורן״, גולדברג, ל׳ .3
.42 ׳עמ ,1970 לוז, צ׳ .4
.20 עס׳ ,1982 שהם, ר׳ .5
.45 עמ׳ שם, .6

.70 עמ׳ ברוח״, נישא ״כפרג ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .7
.1964 כצנלסון, ר׳ .8

.26-25 ׳עמ ,1988 ״אפיריון״, בתוך צלקה, ד׳ .9
.229 עמ׳ ״גיל״, ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .10

ראב. אסתר על הפרק בסוף האישי אל הכללי מן התמטי המיקוד העתקת טבלת ראה .11
.203-197 עמ׳ ,1997 לוז, צ׳ .12
.442 עמ׳ החרמש״, ״בעל ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .13
מ׳1987 ר׳שהם, .14 ע ,23-20.
.4 כ״ג תהלים, .15
.424 עמ׳ טוב״, ״לילה ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .16
.203-197 ׳עמ ,1997 לוז, צ׳ .17
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.23 עט׳ ,1987 שהם, ר׳ .18
.20 ׳עמ שם, .19
כן־עזר(. א׳ של )בתוספרת 448 עם׳ ״אני״, ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .20
.11 עט׳ טלליך״, עם ״לבי שם, .21

.14 עט׳ כירושלים״, קדושות ״סכתות שם, .22
.38 עט׳ בשער״, כאבוקות ״עינים שם, .23

.40 עט׳ ״רונדו״, שם, .24
 ש׳ למשוררת ראב אסתר סיפרה הסביכה מן המאוחרת הינתקותה על .1973 שפרה, ש׳ .25

 בריאותי מצב ״בגלל בקיץ״: אחרונה ״תפילה ספרה הוצאת עם שנערך בריאיון שפרה
 הצלב... מסעי ימי של הזקנים האלונים עם מתרועעת אני וכאן לטכעון, לעבור נאלצתי

 מתקבצים היו אנשים פעמית... חד אטמוספירה היתה ההם הימים של הקטנה בתל־אביב
 פחות נעשיתי השתניתי. אני רק לא השתנה, הכל לכל... פתוח היה וביתי בבתים

חברותית״.
ה״ניצוץ״ של הישארותו בן־עזר(. א׳ של )בתוספת 448 עט׳ ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .26

עגנון ש״י של המאוחר ברומן האחרון״ כ״הפרק גם מופיעה הנפש להישארות כסמל
)פירוש שטרן יעקב של התמיד מאש ניצוץ רק נותר שם גם לובלין״. מר של ״בחנותו

 נזכרה שכפיו ובציגרה בו ״וכשנזכרתי שלו... הסיגריה של הניצוץ זה היה כוכב(. שמו:
 שהיא עלי היה ודומה הציגרה של אפרה מתוך מבטת שהיתה אש של עין אותה לי

(.183 אחריה״)שם נמשך ואני מושכת
.166 עט׳ קצרים״, ״שירים שם, .27

כי הנ״ל, בריאיון ראב אסתר מספרת שיריה של המוסיקליות על .1973 שפרה, ש׳ .28
בפסוקים. בשורות, מוסיקה הרגשתי פתאום וניגנתי. שרתי מוסיקה, אהבתי ״מילדותי
סטקטו שהן שורות שמעתי פעם תוף, כהלמות מילה הרגשתי פעם החרוז. מן השתחררתי

 ללגטו מילים חיפשתי למשוך. באריכות, אותן לשיר ומתבקש לגטו, שהן שורות ופעם
שבי״. הפנימית במנגינה הקשורה מלאכה זו הזה.

.331 עט׳ סביבי״, ״זמזום ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .29
.265 ׳עמ נמצאת״, לא ״אני שם, .30

אותה בוחן הוא ראב. לאסתר המיוחדת לנאיביות שהם מתייחם זה במאמר .1987 שהם, ר׳ .31
 מבע כזו בשירה רואה שילר שילר. השקפת על־פי סנטימנטלית שירה להגדרת בהקשר
 מפריכה וכמשוררת, כאדם ראב אסתר ״והנה לטבע. המודרני האדם כין הקשר לאבדן

 שגם דופן, יוצאת כי אם חותכת, הוכחה מהווה והיא השילרית, התאוריה את לחלוטין
 של רבה במידה לומר אפשר השילרי. במובנה הנאיביות פסה לא עוד המודרני בעידן

 עולם מתפיסת רבה במידה נובע החדשה העברית בשירה ראב אסתר של שייחודה וודאות
 רומנטי-סנטימנטאלי- זה צירוף בריאתה. מטבע רומנטית משוררת היותה אף על נאיבית,

 או טכניקה ולא מסויימת נפשית מערכת כל קודם היא הנאיביות לה. מיוחד הוא נאיבי
 ואצלה! נשמעת הנאיביות לחיקוי... ניתנת בלתי גם היא ולפיכך מכוונת, פואטיקה

הקורא״. ידי על כפשוטה מתקבלת ולכן מאולצת בלתי טבעית,
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.266 עמ׳ אירא״, ״לא ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .32
.313 עט׳ מותי״, ״לאחר שם, .33
 מתקשר תבור להר י״ט. י״ח, א מלכים הבעל, ונביאי אליהו פרשת מתקשרת הכרמל להר .34

ההשתנות״. ״הר הוא שמו ישו. של השתנותו נס
.31 עט׳ האטד״, תחת ״אני ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .35
.427 עט׳ מיתרים״, ״מתח שם, .36
.405 עט׳ ״תחנונים״, שם, .37
.407 ׳עמ היום״, לאור ״מנורה שם, .38
.410 עט׳ ״פורטרט״, שם, .39
.414 עט׳ אלוה״, ״הוציאני שם, .40
.418 עט׳ הפוך״, ככיוון ״מכתב שם, .41
.412 עט׳ מזה״, לא ״נוף שם, .42
.422 עט׳ החרמש״, ״כעל שם, .43
.399 עט׳ הגשם״, ״אחר שם, .44
.421 עט׳ הולדת״, ״יום שם, .45
״הסתלקה וכן כ״ח, מועד כ״א, בתענית מופיע נשמה״ ״יציאת הביטוי נשמה. יציאת .46

«•***■*••** U** ^ .•«•*»״ f -י/ »,״**.«.«»*►
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פז. עמ׳ תשכ״ה, ביאליק, כתבי כל המלאך״, ישאל ״ואם ביאליק, ח״נ של שירו עוסק
.418 עמ׳ הפוך״, בכיוון ״מכתב ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .47
.399 עט׳ שם, .48
.431 עט׳ מכאן״, שלא ״נוף שם, .49
 אסתר דודתו, של האחרון שירה על כן־עזר אהוד מספר זה בפרק .7 ׳עמ ,1995 בן־עזר, א׳ .50

 גב ועל ישורון. הלית עם ראיונה נתפרסם שבה ,81 ממאי ׳חדרים׳ חוברת מוצא ״אני ראב.
 מפענח אני הביתה בבואי שיר. מעין חרוט, נכון יותר כתוב, החוברת של הכרומו נייד

 לב שמה ולא השיר, את כתבה כאשר היטב לראות יכלה לא כבר שאסתר דומה אותו.
 של האחרון שירה היה זה אותיות... מצייר ואינו דיכרומו בנייר חורט רק הכדורי שהעט
מכאן״. שלא ״נוף אסתר

.319 עט׳ חלום׳׳, הם ־׳החיים ,1986 השירים, כל ראב, א׳ .51
 ספרה צאת עם נכתבה זאת רשימה ״.Sub Spesie Mortis - ״שירים ,1973 מאזניים, .52

 עולם השקפת בין ההכהנה על בה מדוב־ תשל״ג. עובד, עם בהוצ׳ אחרונה״ ״תפילה
 נצח היא שלה הראות שנקודת השפינוזית, ההשקפה לעומת וחלוף, מוות של מבט מנקודת

ונצחיות.
 כל למהדורת תוספת כן־עזר, א׳ מאת דבר״ ״אחרית מתוך גלגול״, רק "אני ראב, א׳ .53

.443 עט׳ ,1988 השירים
 השירים״, ל״ילקוט בהקדמתו שהם ראובן עמד כבר בשיריה האב דמות על .1982 שהם, ר .54

ולא אבי בת ״אני .53-7 עט׳ ,1982 שהם, וראובן כן־עזר אהוד - ומקורות עריכה מבחר
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 היינו הרוחני. אבי גם אלא הביולוגי, אבי היה לא ״הוא ראב. אסתר מצהירה אמי", בת
 זז שלא אבא, בזרועות ונרדמתי נרגעתי ״ואז (.8 עמ׳ )שם, בשתיקה״ זה את זה מבינים

 ידיו את להריח - זאת ובכל וכאוב עצוב חג - חג היום הפך וכך היום. אותו כל ממני
 פקעת כבתוך בזרועותיו שוכנת להיות תמיד, מהן עולה היה טהור שיזוף שריח אבא, של

 הפרוזה, כל ״טלושקה״ או ״העקרב״ )מתוך ומאושרת״ מוגנה להיות ברזל, קורי ארוגה
,1988 השירים, כל הבית״, בי ״חי שיריה בסדרת וכן .1996 בן־עזר א׳ יד, כתב מהדורת

(.350-344 עמ׳
.7 ׳עמ ,1995 כן־עזר, א׳ .55

.440 עט׳ ״הווה״, מורחבת, שנייה מהדורה בתוך 1994 השירים לכל תוספת ראב, א׳ .56
.171 ׳עמ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .57
.169 ׳עמ שם, .58
.167 ׳עמ שם, .59
.168 עמ׳ שם, .60

.417 עט׳ לנוף״, ״רקוויאם ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .61
.263 עט׳ פשוש״, ״כשאהיה שם, .62

.166 עט׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .63
.265 עמ׳ נמצאת״, לא ״אני ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .64

.183 ׳עמ לאקליפטוס״, ״שיר שם, .65
.186 ׳עמ ״אלון״, שם, .66
.343-342 עט׳ בוכה״, ״שרקרק שם, .67
 )ליקט הזו הפרוזה אסופת בתוך הנוף״, ״הרגשת ברשימה .1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .68

 הקרנת לנוף. אדם בין בעיניה המיוחד הקשר על הסבר המשוררת נותנת בן־עזר(, א׳ וערך
 זו: ברשימה על־ידה המנוסחת עולם מתפיסת חלק היא המאוחר בגילה הנוף על הןקנה

 לתחושה נוסף יש האדם אצל אבל החיים לבעלי שיש כמו אדם לכל יש נוף ״תחושת
 אנשים למשל: ־ לנוף ביחס והחלטה בחירה טעם מודעת, תחושה גם מודעת הכלתי

 למים: הקשורים אנשים מעט. קלוש זך, הרים אוויר להם יבחרו הנשימה בכלי שסובלים
 דשנים... בעמקים יבחרו החקלאות אוהבי אליהם. קרבתם את להם יבחרו תמיד וים, נהרות
 כמו - והרגש העין בעל של חלקו מנת היא הנוף תפיסת המוסיקה: כמו הוא הנוף

(172 עט׳ )שם, והרגש״. האוזן כעל של נחלתו היא שהמוסיקה
 לתפיסה שהם ראובן מתייחס ראב, אסתר משירי מבחר שירים״, ל״ילקוט במבוא

מטאפורים״. ״מובילים בצמחים לשימוש קורא הוא ראב. אסתר אצל הנוף של הרומנטית
 של ראייתה את המכיל מטפורי, כמוביל להתייחס ניתן העצים בזקנת השימוש אל גם

אחת. במערכת הנוף ואת עצמה את המשוררת
 חיים״, ״סליחה יונתן נתן של המאוחר בשירו נמצא לנוף החיים שלהי בין לקשר ביטוי
לחייו: המוקרמות השבעים בשנות המשורר .1995 הזמן״, פנים ״רעול בספרו

 שר ברוח עשבים שרחש ימים ״היו
רשא של פלומה שירים. אצלי
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 - נבטי הראשון, הגשם אחר רך
 בנחירי קטרת־עננים הסתונית,

 מהרהורי הפרדה מתק את צרבה
 התכוונתי לא שלי, חיים סליחה הקיץ.
מתקרב, הגשם הנה בתמרור, כאן, לעצור

ענגה, בריזה כמו לנוע, אוסיף אני
 דולק כעלעול או החופים, לארך

לרוח. שהתמכר כדררר או בערבה,
 לעצר רציתי שלא שלי, חיים סליחה,

 (.7 עמ׳ לנוח״)שם, כדי לא אף
 יישמר ועל־ידי־כך בדרדר, או בעלעול, או בבריזה, תתגלגל המשורר שנוכחות המחשבה

 )״כל אלוה״ ״הוציאני בשירה למשל ראב, אסתר של האחרונים בשיריה מופיעה קיומו,
 (:414 ׳עמ ,1988 השירים״,
 נרקיסים שני רגלי עשה
לבקר: זכים
- ועיני

 - מערפלות סגליות
ערבים; בין

 יתגלגלו רגליה בפרחים: יתגלגל גופה גלגול. לעכור הדוברת מבקשת זו בתפילה
בסגליות. עיניה בנרקיסים,

.407 ׳עמ היום״, לאור ״מנורה ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .69
.47 עמ׳ ,1982 שהם, ר׳ .70

.172 עמ׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .71
לאור יצאה מורחבת, שנייה מהדורה בתוך ,441 עמ׳ ,1994 השירים לכל תוספת ראב, א׳ .72

 קרן ציבוריות, לספריות ההדרכה מרכז בסיוע המשוררת, של להולדתה 100ה־ בשנת
 בעיזבון נמצא זה שיר זמורה-ביתן. בע״מ, ובניו בן־עזר א. וחברת זוסמן ואברהם יוכבד
.6.5.1992 כ״הארץ״, מותה לאחר הודפס לראשונה .1979 בסתיו לפרסום רעתה על ונשלח

.1983 סיפורים(, שחרב״)קובץ ״גן ראב, א׳ .73
 בתוך הגהינום״ ״מחברת נכתבה שנה באותה .166 עמ׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .74

 הבדידות, ״הסוהרים״, ״הפושעים״, של מפורט תיאור נמצא כה הכחולה״, ״המחברת
הנרדפת. ואימת הניכור

.194 ׳עמ מדובבת״, ״ארמה ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .75
אן של מאמרה זה לשיר ההתייחסות בעניין וראה .197 עמי אשה״, ״שירת שם, .76

 נותנת היא נשית. שירה של הפן את המדגישה (,Gender and Text, 1992) לפידוס־לרנר
 לדעת אדמה. אימא אל הטבע, אל קרבתה מתוך הגבר פני על לאישה עדיפות

 התייחסה זה בשיר התבוננותי אישה. היותה בעצם חושנית שמחה בה יש לפידוס־לרנר,
כמו - מאוחרת לשירה השייכים מרכיבים בו נמצאו כן ועל מאוחר, שיר היותו לעובדת
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 ובכי צחוק ילדה, להיות המבקשת גדולה עצמה את רואה המשוררת אמביוולנטיות.
ת הוכחה ומהווים תחבירית בסמיכות מופיעים  המאוחר הגיל סגנון מרכיבי לנוכחו
ביצירה.

.198 עמ׳ ״בני״, שם, .77
.166 עמ׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .78
.200 עמ׳ והקן״, ״החרב ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .79
.201 עמ׳ בודד״, ״טיס שם, .80
.204 עט׳ מתוח״, ״מיתר שם, .81
.208 ׳עמ בוכות״, ״העינים שם, .82
.203 עט׳ ללבנה״, ״שיר שם, .83
.423 עט׳ טוב״, ״לילה שם, .84
 הוא שבו השלג״, ״סופת בשם חלום מופיע זה בסרטו .1992 ״חלומות״ קוראסאואה, א׳ .85

לשרוד. עילאי במאמץ בשלג צועדים והם דרכם את איבדו אשר חיילים קבוצת מצלם
 מופיעה אשר המתוק, המוות של שהאופציה נרמה לרגע לקום, ומתקשה נואש מהם אחד

 אומרת היא המוות. אל הכניעה, אל תמשכהו על־אנושי, גבוה, בצליל שרה אישה בדמות
ושתיים, שמונים בן במאי של טקסט זהו לוהט״. הקרח חם ״השלג לפתותו: בנסותה לו

הקיומי. האבסורד תמצית את המוות מלאך בפי נותן אשר
.168 עמ׳ ,1994 הפרוזה, כל אסתר, ראב, א׳ .86
המאוחר. הגיל סגנון מרכיבי ראה .87

.1989 לומרנץ, י׳ .88
.9 ׳עמ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .89
.19-9 ׳עמ שם, .90
יד. כתב מהדורת בן־עזר, א׳ המהדיר שם. .91
.23 ׳עמ ,1987 שהם, ר׳ .92
.166 ,11 עט׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .93
פיוטית ״פרוזה במאמרו אבישי מרדכי כותב זה בהקשר לילדות החזרה על .10 עט׳ שם, .94

 אל ביותר... המוקדמת ילדותה אל אותה החזירה הזיקנה ״דווקא כי :1995 משוררת״, של
 את זו בפרוזה מחייה כמו הזיקנה דווקא כמעט... האגדית בראשיתה תקווה בפתח הילדות
 איש גם אלא ועיקש, חרוץ חקלאי רק היה לא אשר לאב... הילדה של הגדולה האהבה

והנוף הטבע אל ביחס אינטימי משהו יש הטבע... אל היחס האב אל וכיחס ספר...
בלתי פשוטה ״פרוזה לדעתו, זוהי, המושבה״. של עדיין מבוייתים הבלתי החשופים,

 שירת ראה - האב דמות לעניין ועוד הבסיסית״. בפשטותה דווקא ויפה ישירה יומרנית,
.17 ׳עמ ראשונות״, של ״פואטיקה בפרק ,1997 צבי, לוז, מונוגרפיה, ראב, אסתר

.11 עט׳ ,1994 הפרוזה, כל ראב, א׳ .95
 ובחזרה הקדום הנוף בשימור רואה הוא מוצלחת״ ״שיבה בפרקו .167 עט׳ ,1997 לוז, צ׳ %.

 עצמית ״כהצלה אמנותית. עצמית להצלה כדרך רחוק עבר של להפנמה ביטוי אליו
בכל בהם נאחזה היוצר, בזכרונה מראותיה אוצרות על המשוררת שמרה אמנותית
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 כמשוררת מתוכה. וניזונה ברוחה אותם הנציחה ילדותה, נופי את שמרה כאילו' הזדמנות,
 מאוחר סיכומי בשיר כמו תכופות אליה והתייחסה לבעיה מודעת היתה מפוכחת

״.78 לנוף׳ ׳רקוויאם חשיבות: רבת שכותרתו
.403 עמ׳ הים״, אליך ״בדרך ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .97
.344 עט׳ שם, .98
.188 עמ׳ המיה״, ״ספיח שם, .99

.320 ׳עמ סתו״, ״עלה שם, .100
.344 ׳עמ הזמן״, ״מנבכי במילים: הפותח בשיר שם, .101
.403 עמ׳ ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .102
.144 ׳עמ ,1996 הים, אצל יזהר, ס׳ .103

בקצוות התחברות ־ לאחרית ראשית בין ־ יזהר ם׳
.1992 מיתן, ד׳ .1

H. Munsterberg, 1983 .2
H. Hazan, 1996 .3

.1992,שי א׳ .4
 מישר, בכפר 21.8.1993ב־ שהוקלט בריאיון המחבר סיפר המאוחר הסיפור הבשלת על .5

 קטע להלן ישראל. בקול לגעת״ שמנסות ״מילים בתכנית שודר זה ריאיון מגוריו. מקום
הריאיון. מתוך

 ספרות מלפרסם נמנעת שבהן שנים, כשלושים עברו מקדמות לבין מישור״ ״סיפורי בין *
מדוע? יפה.

 המחרשה את נעצתי נכונות. לא בדרכים ניסיתי שלא לא כבדות. סיבות כנראה ״היו, *
 הטון את שמצאתי עד לחרוש. יכלה ולא מדי עמוק התחפרה המחרשה שכה באדמה
 מאליו, רץ שהוא באופן לכתוב הנכונה הנפשית הבשלות ואת הנכון הסגנון את הנכון,
 רק כותב אני מחכה. שמישהו מפני או מתאמץ, כשאני כותב אינני מאמץ. ללא כמעט

 יעצור לא איש - לצאת מוכרח כשזה ואז, שנה. שלושים לו אחכה אם גם כשל, כשהדבר
אותי״.

 )בטרם יזהר ס׳ של הראשונה הכתיבה תקופת את חתם אשר התחיל״, שלא ב״סיפור .6
 כאבו במקור בנגיעה העצום הקושי ביטוי לידי בא שתיקה(, שנות שלושים

 הוא לספר. אוכל לא ביותר האוכל על ביותר, הנחוץ על ״כי אחיו: מות - האוטוביוגרפי
 איך יודע לא וגם לספר, יכול שאיני עצמו, הדבר ההוא, הדבר סיפורו... ולא עצמו הדבר
 בדברי יחנק קולי אני לבכות. אלא לספר, שלא כדי עד מכאיב, ובעיקר ממני, כבד אוכל,
(.138 ׳עמ התחיל״, שלא אתי״)״סיפור תבכה ואתה

 מוחלט לחופש החיים, מן לפריצה רמז ישנו ב״הנמלט״ הסוס של בריחתו בתיאור גם
 להימלטות רמז בו יש זאת ועם ־ והעכשיו הכאן מן להינתקות הלב כמיהת בו שיש
 בשלום. חזר הנמלט אותו. והמיתה אותו לכדה והחופש המהירות תאוות מחייו. האח

הכל הותיר בו. שיש מה כמלוא חופשי חופשי. לו ופרץ ״רץ חזר. לא - האחר הדוהר
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 הזה״ ההכרחי כל הזה, הישן כל והכל... חביבי ואותך ואתכם ואותי אותנו מאחוריו.
 לאן אלא לתוכה. ישר השמש. אל כמובן: אבל שואל? אתה ״לאן (.61 ׳עמ )״הנמלט״,

 לא אם לאן כמובן. המתלקח זהבה תוך אל לרווחה. הזוהרים שעריה תוך אל אחרת?
(.63 עמ׳ הללויה״)שם, לחזור. ובלי לשמש. לשמש לשמש?

.215 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .7
 לדעת עצמו את להתאים בצורך לכוד להיות עלול הוא האמן חיי של השני בשלב .8

זה. לספר במבוא היצירתיים בחיים מצבים שלושה על ראה המבקרים.
.217 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .9

.222 ׳עמ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .10
.62-61 ׳עמ ,1945 נגב״, ״בפאתי יזהר, ס׳ .11
.218 עמ׳ ,1993 שקר, ג׳ .12
.1992 בן־דב, נ׳ וכן :1992 אופנהיימר, י׳ .13
.1992 ברתנא, א׳ וכן :1992 וייס, ה׳ .14
.1992 אופנהיימר, י׳ .15
שם. .16
.1992 וייס, ה׳ .17
.1992 ברתנא, א׳ .18
.223 ׳עמ ,1992 שקד, ג׳ .19
.101 ׳עמ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .20
.127 ׳עמ שם, .21
.219 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .22
.226 ׳עמ שם, .23
.130 ׳עמ ,1963 מישור, סיפורי יזהר, ס׳ .24
S. Glasscock אצל בריאיון ,1989 ארנהיים, ר׳ .25
.1993 צלהבים, יזהר, ם׳ .26
.1996 הים, אצל יזהר, ס׳ .27
.147 ׳עמ ,1993 צלהבים, יזהר, ס׳ .28
.20 עמ׳ שם, .29
.67-66 ׳עמ שם, .30
העטיפה. גב ,1996 צדדיים, יזהר, ס׳ .31
.151 ׳עמ ליריחו״, ״בדרך שם, .32
.1966 סיפורים, ארבעה בתוך ,1948 ״השבוי״, יזהר, ס׳ .33
.159 עמ׳ ,1996 צדדיים, יזהר, ס׳ .34
.403 ׳עמ ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .35
.64 ׳עמ ,1996 הים, אצל יזהר, ס׳ .36
.25 עמ׳ שם, .37
.28 ׳עמ שם, .38
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.36 ׳עמ שם, .39
.41-40 ׳עמ שם, .40
.66-65 ענן׳ שם, .41

.74 עמ׳ שם, .42

מאוחרת כיצירה ״מקדמות״ - יזהר ס׳
.5 עם׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .1

צח. עט׳ תשכ״ה, כתבי, כל כיאליק, ח״נ .2
רב. עמ׳ שם, .3

.8 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .4
א׳. בראשית, .5
.4-2 א׳ בראשית, .6
.5 פס׳ א׳ בראשית, .7
.31,23,19,13,8,5 א׳; בראשית, .8

לא. עמ׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ .9
תנ״כי, טקסט בין הקשר ועל המיתוס של רמזיותו על .73-72 עמ׳ ,1990 ברזל, ה׳ .10

 לדעתו, החדשה״. בפרשנות ״דרכים ברזל, הלל של בספרו ראה וספרותי, מיתולוגי
 - והמקום זמן טרום הוא - הזמן זיהוי. לכל מחוץ שהם נעלמים, מתחברים ״כמיתוס

בו שהניצחון הנעלם, את להאיר המאבק מחייב. אינו זמן או מקום שם, ציון מקום. טרום
 עט׳ ראה וכן למקדמות. במקדם גם המקנן והוא במיתוס״, המצטייר הוא - בלבד חלקי

 אשר עומק, כתבנית השאלה ובעניין שטראוס לוי על־פי המיתוס תפיסת בעניין 169-168
בפרק. הדיון כתשתית עומדים

.1988 קרוס, ארטמיו של מותו פואנטוס, ק׳ .11
מ״ו(. - שלי ההדגשות )כל 8-7 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .12
.233-168 עמ׳ ,1990 ברזל, ה׳ .13
.234 עמי שם, .14
.183 ׳עמ שם, .15
.184 עט׳ שם, .16
.8 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .17

A. Ehrenzweig, 1967, pp. 7-10 .18
.21-11 עט׳ שם, .19
.8-7 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .20
א׳. בראשית, .21
.8-7 עמי ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .22
.1985 תשוב, אדם ואל אתה מאדם עמיחי, י׳ .23
)ריאיון(. 8.11.1985 עמיחי, י׳ .24
.8 עמי ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .25
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9 עם׳ שם, .26
.10-8 עט׳ שם, .27
.4 א׳, בראשית, .28
.7 א׳, בראשית, .29
.9 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .30
.16 עט׳ שם, .31
.8 עט׳ שם, .32

A. Ehrenzweig, 1967, p. 6 .33
.12 עט׳ שם, .34
ס. ׳עמ ומת״, ״הציץ תשכ״ה; כתבי, כל ביאליק, ח״נ .35
.10 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .36
.13 עמ׳ שם, .37
.14שם,עמ׳ .38

A. Ehrenzweig, 1967, p. 14 .39
.13 ׳עמ שם, .40
.16 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .41
.13 עמ׳ שם, .42
מז. עט׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ .43
. 13 עמ׳ , 1992 מקדמות, יזהר, ,ס .44
.14 ׳עמ שם, .45
.18 ׳עמ שם, .46
.15 עמי שם, .47
.16שם,עמ׳ .48
.36 ׳עמ שם, 49
.31 עם׳ שם, .50
.30 עט׳ שם, .51
 העלילה של משניותה את מציינים המבקרים רוב יזהר: ס׳ ביצירת העלילה תפיסת .52

 מעשה, סיפור של היסוד דווקא מספר. מאשר ״צייר״ יותר בו רואים הם יזהר. ס׳ בסיפורי
 טפל הוא ״הרי פנים כל על יזהר. בסיפורי רפה אולי בו, מותנה אמתי מספר שכישרון

)שקד, שקד גרשון גם (.53 עט׳ ״משכיות״, י׳ האווירה״)קשת, ציור - העיקר עיקר. ולא
 יזהר. ביצירת העלילה לשאלת מתייחם (93 עט׳ ״,1980-1880 העברית ״הסיפורת ג׳,

 מבוססות והתרתן שהסתבכותן עצמן, מכוח העומדות עלילות יוצרת אינה ״היא להערכתו
 תולדות של הכרוניקה על הסמוך מעשים רצף על אלא הדמויות, בין יחסים מערכת על

 בודאות אינן יזהר ס׳ של המאוחרות היצירות גם שקר, לרעת (.199 ׳עמ )שם, היישוב״
 חיים יוסף רצח בתל־אביב, העשרים שנות היסטוריות: בהתרחשויות תלויות אלא עלילה,

 בבריטים המאבק ותקופת )״מקדמות״( חולדה ביער להתיישבות הניסיון ברנר,
שיש מובהקת, בריונית עלילה יזהר ס׳ של ביצירותיו נוצרת לא ״למעשה )״צלהבים״(.
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 קובעת כביכול, סיפרותית החוץ הדקומנטרית התבנית משלה. וסוף אמצע התחלה, לה
 בהם״ דרמטית התפתחות או אנוש יחסי של מרקם לא התפתחותה. ואת העלילה אורך את

 ״שיירה בספרו צמח שלמה של מאמרו את שקד מזכיר הערותיו בהמשך (.199 עמ׳ )שקד,
 מן תנועה ורוב ומעש עלילה יזהר מחק ״מלכתחילה נאמר: שבו ,1972 חצות״ של

(.85 ׳עמ ,1983 שבהם״)שקד ובקיים שבדברים בכוח ליבו כל ונתן שלו הכתיבה
.52 ׳עמ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .53
.18 עמ׳ שם, .54
.16 ׳עמ שם, .55
.27 ׳עמ שם, .56
.23 ׳עמ שם, .57
.13 עמ׳ שם, .58
.78 עמ׳ שם, .59
.59 עמ׳ שם, .60
.7שם,עמ׳ .61
.8שם,עמ׳ .62
.10 ׳עמ שם, .63
.1992 אופנהיימר, י׳ .64
האחרון״. ״הפרק בעניין עגנון, לש״י לובלין״ מר של ״בחנותו על בפרק ראה .65
.1992 גור, ב׳ .66
.1993 שקד, ג׳ .67
 אמת חצי ממואר חצי סיפור חצי ״זהו כי עצמו, הסופר אמר צדדיים, האחרון, ספרו על .68

 שבו מארג הוא זה ספר (.1996 ביתן, זמורה בהוצ׳ הכריכה, גב על )דברים בדייה״ חצי
ועוד. 78,79 ,38 עמ׳ שם וראה עצמה ברשות העומדת אמנות בתוך ממוארי סגנון שזור

.62 עמי ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .69
 עמדי שערך בסיור המבוגר המספר חזר הרכבת התפוצצות מפני החררה אל .65 עמ׳ שם, .70

 את מחרש ותיאר הרכבת, אותה עברה שמתחתיו הגשר אותו על עמד ובו 1995 בדצמבר
ילדותו. חרדת

.95 שם,עמ׳ .71
 - ב״הברכה״ נאמר קלקול״ ״בלי הדברים על .96 עמי שם, .72

חשאים, לשון יש, אלים ״שפת
 גוונים. גווני אך הכרה ולא קול לא

חזיונות, וצבא הוד ותמונות לה וקסמים

 שמתגלה המראות לשון היא הלא
ובמרחביו, תכלת רקיע בפס
גלמיהם, ובשחור כסף עביבי בזך
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הברכה גם הלשונות, לשון זו, בלשון
 צח(. ענו׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ, העולמית״)״הכרכה״ חידתה את חדה לי

 הלשון בטקסט. הזה התיאור של מימושו לדעתי, מהווים, מקדמות של הראשונים הפרקים
 החוץ שהישות משום בכתום, ״סימפוניה (:1993 ג׳, )שקד, שקד על־פי היא, ביצירה

 לשון מובהק׳. מילים ׳צייר של ויזואלית לחוויה והופכת מחומריה נותקה ספרותית
 עלילתית. התפתחות בשום צורך ליוצר שאין אימננטית, כה היא המראות

 הסגורה העלילה באמצעות איפוא, כאן, נעשתה לא האמנותית הטראנספורמציה
 בריתמוס המשפט, של הקומפוזיציה באמצעות גם אלא בלבד, הבדיוניות והדמויות
 ההופכת מציאות, תמונת של הלשוני ההיפוך או הלשוני המימוש ובאמצעות מוסיקלי,
 המילים (.187 ׳עמ עצמאי״)שם, אסתטי במרחב עצמן בפני העומדות מילים למערכות

 ׳עמ הטהורות״)שם, מילוליות הטרום ״המדיות עם התחרות או התחליף, הן שקר על־פי
המראות. לשון את בתארו ביאליק כיוון שאליהם (,190
 את רבות במילים מתאר הוא אבסורדית: הוויה אותה בתוך השיר את מקיים ביאליק גם

 כה מגלם הוא בעת בה אך כה״, הכרה ולא קול ״שלא שפה לכטא המילה של ירה קוצר
הכתיבה. מעשה בעצם בכוחה ומשתמש הגיגיו את

מגולמת ההצהרה עצם אבל מראות, אלא מילים בה שאין חשאית, לשון על היא ההצהרה
מי לבין אמן יוצר ״הגיגי״ בין לתקשר כרי הדרושה הוויזואליזציה את ומייצרת במילה

אותם. שקורא
 מתאר אינו יזהר ס׳ האמן. בחיי מאוד מאוחרת יצירה היא ״הברכה״, כמו שלא ״מקדמות״,

 טשטוש של במהלך העצום כוחה את ממחיש אותה, ״מבצע״ הוא ־ המראות שפת את
 ששקד מה על מסויימים, מקומות על והתעכבויות חזרות לשוניות, תבניות של מכוון
 הפיוט בלשון הנגלה על הנסתר רב זה במובן הטבע. של ״תבליטים״ קורא (1993 )שקד,

 ניתנת ובלתי ״השקופה השירה אל אותם שמקרב מה הראשונים, הפרקים שלושת של
 הפרקים של לשונם אחרות, כמילים (.1976 האפרתי)האפרתי, יוסף של בלשונו לתרגום״,

 יכולה בכלל שירה שלשון במידה המראות ללשון מתקרבת כ״מקדמות״ הראשונים
 (Hazan, 1996) והמטאפיזית״ ״הליטראלית ההוויה מתאחדות בה אליה. להתקרב

האפרתי. שמגדיר התפקידים שני של כביטוי
.5 א ירמיה .73
.9 א ירמיה .74
צח. עמ׳ תשכ״ה, כתבי״, ״כל ביאליק, ח״נ .75
.73 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .76
.89 עמ׳ שם, .77
.92,88 ׳עמ שם, .78

 ״יזהר, אופנהיימר יוחאי של מאמרו מתייחם זה בפרק הספקנות לעניין .70 ׳עמ שם, .79
 את המציפים לפרטים פנוי אינו שהקורא לסופר תחושה "ישנה ציוני״: הפוסט השלב
 נמען לו שיש בכך בטוח הוא ואין ־ לתת משהו לו שיש לכך, מודע המספר מוחו.

במעין נתון והוא אותו, מציפים שסיפוריו זקן, לארם אופיינית תחושה זוהי מתאים.
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 על־פי (.1992 )אופנהיימר, סבלנות״ חסר מאזין בפני לספרם הצורך על התנצלות
 על התנצלות מהרגשת יותר הרבה עמוקה הספק הטלת המאוחר, הגיל סגנון מאפייני

 הרגשתו שזו להניח וקשה המחבר, בחירת היא האמירה עצם הרי אותו. מציפים שסיפוריו
 הבטן. את הממלאים בסיפורים לעשות מה מצא הרי הוא סיפוריו. את שמפרסם מי של

 לתוכו״, וספג פעם שראה היופי מיטב אח כראוי לספר השעה תגיע לא ״לעולם לרעתו:
 הקץ תחושת התלונה. גרעין זהו מלתארה. עצומה והיריעה זמן, מרווח לו שאין משום
 אופנהיימר מתייחס ואליה הסיפור, של במרכזו העומדת האמתית החוויה היא הזאת

 של מצטבר רצף ידי על המוסווית האמת בחשיבות מודה הוא כאשר דבריו, בהמשך
 מבחינת מאוזן מקדמות הספר צקלג׳, ׳ימי של הטהורה האפית לפואטיקה ״בניגוד פרטים:

 רק לא מתגלה השוני העלילתית. המסגרת לבין פרטים, אחר המתחקה התאור בין היחס
 מעבר שמצוייה לאמת בחתירה גם אלא הכתיבה, של הצילומי הממד ובריסון בקיצור

 אליה מתקרב והוא המיסטית ההוויה אל מתמדת בחתירה מצוי המבוגר יזהר לפרטים.
 אל הממשי מן עובר הוא ביטולה. תוך - הריאליסטית הממשית, החוויה באמצעות
 בדיוק העשויים בתאורים כפרטים, העיסוק אמינות. אי של רושם לעורר בלי המופשט

 לה שאין האמיתית, החוויה הסוואת הכל. כהסוואת אלא הכל כחזות לא נראים קץ אין
(.1992 לאפוס״)אופנהיימר, שייכות כלל

.96 עמי ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .80
H. Hazan, 1996 .81

.73 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .82
.74-73 שם,עמ׳ .83
.95 שם,עמ׳ .84
.8 שם,עמ׳ .85
.89 עט׳ שם, .86
.70 שם,עמ׳ .87
.60 עם׳ שם, .88
.88 עם׳ שם, .89
.89 שם,עמ׳ .90
.80-78 עמ׳ שם, .91
.1950 קיץ, סיפורי ששה יזהר, ס׳ .92
.1959 יחפות, ברגליים יזהר, ס׳ .93
.1992 מירון, ר׳ .94
.1966 סיפורים, ארבעה בתוך ,1948 חיזעה״, ״חירכת ״השבוי״, יזהר, ס. .95
נט. עמ׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ .96
 יזהר של החניכות יצירת בין קשר מוצאים אחדים מבקרים .183-182 ׳עמ ,1993 שקד, ג׳ .97

 של יפהפיה ישראל ״ארץ במאמרו עניין. באותו העוסקות כיאליק של יצירות לבין
 הסיפור בסימן עומד שמקדמות העובדה אף על כי (1993 שקד, )ג׳ שקד אומר מילים״

מחזור ביאליק: של האחרונים שיריו את מזכיר הדברים של האלגי הטון הרי ״ספיח״,
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 ״יתמות״ בשירי המורל(. בדיקת על בפרק ״אבי״ השיר ראה זה ״יתמות״)בעניין שירי
 פרדה ישנה שב״מקדמות״ כשם ומהאם, מהאב השטעטל, מן אחרונה פרדה ישנה

 שתי שבין לדמיון מתייחם אינו שקר ומההורים. לסוגיו מהיישוב הישנה, מארץ־ישראל
 מופיעה בשתיהן היוצר. של ימיו בערוב נכתבו ששתיהן העובדה מעצם הנובע היצירות,

 הושלך ־ יום יום לגרדום, עלות ־ יום ״יום עמוקה: לאמפתיה מוקד המהווה אב דמות
 פורקן המוצא המתלבט, המבוגר, ביאליק חיי של המציאות תיאור הוא אריות״ לגוב

 בתיה מתייחסת זה לעניין למציאות. עצמו את להתאים מצליח ואינו וכתיבה בחקירה
 כמעט וטרגית אהוכה דמות הוא האב (:1988 גור, הנצח״)ב׳ עפעף ״כניד במאמרה גור

 אומר היה פיו את שאלו ש״אילו נאמר שעליו האדם הוא יום. היום חיי נטל תחת כורעת
 אותי עזכו או כלילה, עליו לכתוב שולחן לי תנו ורק כולכם אותי עזבו היסוס, שום כלי

 להשיב מהסס היה הלא אותו שאלו שאילו אלא ביום, בשדה לעבוד לי תנו ורק כולכם
 יחפש עצמו הוא החשיבות. במרכז עצמו יעמיד או כך כל לעצמו שיתבע הוא מי כך. על

 או בחדר, קשה אם כחצר או אולי, לישון ילכו כשכולם כך, אחר איזה אחרת, פעם איזו
 השקיעה לאור השחר, לאור הנר, ולאור שולחן אין אם הברכיים על או שבמקשה במלונה

אחר״)שם(. אפשר אין אם
 למהות שניהם את הכורך המעגלי הקשר ועל לאב, הבן שבין העמוקה האמפתיה על

 הספר, עלילת (.1992 לויתן, )ע׳ והכרחי״ ״יפה במאמרו לויתן עמוס גם כותב אחת
 הבן. של העולה הציר מול האב, של היורד הציר מנוגדים: צירים שני פני על נעה לדעתו

 הוא סופר. להיות ההחלטה בלבו גומלת כאשר הגיכור, בתודעת מצטלבים הצירים שני
 תופס משהו... המום הביתה כשהלך ״ורק אביו. בידי עלה שלא מה את בעצם, מגשים,
 ספריה תהיה לו שגם נכון כשהיה אין, שלו הזה שלאבא אין, שלאבא עוול כמה פתאום
 את הכשיר חייו כל אבא והלוא בה, לעבור לשבת שיוכל ספריה יותר, קטנה אם אפילו
 שנה ארבעים או שלושים השלמות, בעבודת היושר, בעבודת הקשה, בעבודה עצמו,

 ולא לנהלל להגיע עצמו והכשיר הלך חייו כל ובעצם לנהלל, ללכת עצמו את הכשיר
 ׳עמ פועלים״)״מקדמות״, משגיח הגיע: אליו - רצה לא חייו שכל מה אל ורק הגיע,

 הצטלבות, באותה הבן ושל האב של החיים, צירי שני ״מצטלבים לויתן, אומר כך, (.210
 אותה עצמו, שלו חייו למשאת והופכו אביו של גבו מעל הספרות משא את נוטל כמו
הזמן״. בבוא להגשים עתיד הוא

 שפת על היושב הפלאי דימוי הוא היצירות בשתי הדומה כי נמצא ל״ספיח״, בהשוואה
 הפרק גיבור כמו ״מקדמות״ של הגיבור פניו. על חולפות החיים שיירות בעוד הנחל

שונה. להיות הצד, מן להתבונן נועד ב״ספיח״, הראשון
 יזהר ס׳ יצירת בין הקשר (,1993) מילים״ של יפהפיה ישראל ב״ארץ שקר לרעת

 יסור חוויות יזהר מתאר לביאליק שבדומה ״משום חשוב, הביאליקאי למקור המאוחרת
 הילד. של נפשו את שהרעישו אלה אלא החיצוני בעולם מרעישים ארועים לא ילדות. של
 ראשוניות חוויות אלה המתבונן. נפש שביסוד חוויות אלא ־ ילדותיות חוויות לא

 למי שלו פיוטי לשכתוב מקור ומשמשות העולם של הפיוטית הקליטה את המעצבות
מילולית״... להוויה החוויה את להפוך לבוא לעתיד מסוגל שיהיה
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.101 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .98
.102-101 עט׳ שם, .99

.118 עמ׳ שם, .100
.122 עט׳ שם, .101
.116 עט׳ שם, .102
.117 עט׳ שם, .103
.118-117 עט׳ שם, .104
.125 עט׳ שם, .105
 ״בדומה כי באמדו, המספר של הפנימי לקולו מתייחם שקד .184 ׳עמ ,1993 שקר, ג׳ .106

 בהתאם זאת, ליצירה פואטיות הנחות בנובלה שונים בקטעים יזהר גם הבליע לגיתה
 מעין היא שמקדמות כשם וזמן. אתר בכל יצירה כל בעיניו וההולמות יצירתו לכלל

 אבי הוא שהילד ההנחה בה שמובלעת הגיכור-הפייטן, של ילדותו את המתארת הקדמה
 שקר יזהר״. של המוקדמת יצירתו לכלל מאוחרת פואטית הקדמה מעין היא כך המבוגר,
 אלה בממדים (:227 הצייר״)עמ׳ ול״מעשה (,182-181 )עט׳ שלה המוסיקלי לפן מתייחס
 של האמנותיים חייו משרע כל של בדיעבד פואטית הצהרה היא המאוחרת היצירה
המחבר.

 הקורא של ברצונו ספק מטיל המחבר כי שקר, מוסיף ההתקבלות, לעניין .185 ׳עמ שם, .107
 פעם שראה היופי מיטב את כראוי לספר השעה תגיע לא גם ״לעולם אמנותו: את לקבל
 ומוטב לטורח. רק כולך ואתה לו. איכפת לא ואיש לשמוע רוצה לא איש לתוכו, וספג

 ״מודע שקר, אומר המחבר, (.66 )עט׳ זה״ וככה דבר. לספר למי בעולם אין שתחשה,
 כביכול עוסקת שהיא למרות טהורה אמנות כעיקר שהיא יצירתו, של האסטטי לאופי

 ההינתקות תחושת את להוסיף יש כך על )שם(. וביוגרפיים״ היסטוריים בחומרים
 השתייה במראות הקורא את לעניין ביכולתו ספק מטיל אשר מבוגר, אדם של והבדידות

 ״המחתרת שולמית, קשת, של ספרה גם ראה ההתקבלות לעניין לתוכו. וספג פעם שראה
.174-170 ׳עמ ,1995 הנפשית״,

H. Hazan, 1996, pp. 16-23 .108
.120-119 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .109
.120 עפר שם, .110
.118 עט׳ שם, .111
.119 עט׳ שם, .112
.120 ׳עמ שם, .113
.155 ׳עמ שם, .114
.361-343 ׳עמ ,1973 רנן, י׳ .115
.235-215 עמ׳ ,1994 ״חדרים״, ישורון, ה׳ .116
.1960 וחצי״, ״שמונה הסרט פליני)במאי(, פרריקו פ׳ .117
 למותר רבות. כיצירות נמצאים המציאות ממצוקת להיחלצות כמטפורה התעופה תיאורי .118

באוויר. ועפות העיירה מהוויית המתנתקות שאגאל, של דמויותיו את זה בהקשר לציין
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 היטב״)מגן, רכוסים ״כפתורים בתוך השער״ את יסגור ״שמישהו מגן מירה של בסיפורה
 של בסיוטיה חגים עטלפים הסיפור: במהלך כמוטיב התעופה מופיעה (1994 מירה,

 מטוס כמו מהופכים החצר את צולחים והם הרגיל ממעופם ״חורגים והם הגיבורה
 (.38 עמ׳ )שם, אבודים״ ומחושיהם אחורנית לרחף התחילו הלילה ופרפרי שנפגע...
 מפלט לגיבורה אין כאשר הסיפור, סוף לקראת מחריפות הללו החורגות התעופות

 שלהם, והבית שלנו הבית שבין ברווח ויצאו באו ״רוחות האם. של טירופה מאימת
 של המטס יתחיל אז לחשכה חיכיתי הקירות, על שוטטו אור של אחרונות אצבעות

 בשביל חשבתי, כך כל מסובך לא התעופה של הזה העניין כל ואולי העטלפים...
 של החלונות כל על קפצו והם האיזדרכת מעיגולי הכיסים את רוקנתי מהכובד להיפטר
 שלי המרפקים את וחשפתי שרוולים הפשלתי האדמה. על שנחתו עד מתחת השכנים

 שכלול שעוד הרגשתי ומחושבת, אחידה בתנועה ולמטה למעלה אותם להניע והתחלתי
 ועדין שקוף ריחוף יהיה זה לי יצליח זה ואם ולרחף, להינתק שאוכל כרי דרוש מאד קטן
 את הסיחו לא קופצת, הילדה הצילו באומן, גברת של הצעקות גם שפירית, של כמו

 כמעט ומדויקות, עדינות יותר, עגולות לרגע מרגע נהיו המרפקים ותנועות דעתי
(.44 עמ׳ מושלמות״)שם,

ביאליק: ח״נ, של המלאך״ ישאל ״ואם בשיר הנשמה של זו היא אחרת מוכרת תעופה
רחמניה, פז קרן הצילה נשמתי את "...
 פזזה רבים ימים הזוהר כנפי ועל

לבנה: כצפרת
ח על־גב כבוקר רכבה פעם הזהב, ק

הדשאים, בין טל פנינת לבקש הלכה הלוך
 רעדה, על־לחיי אז ותמה זכה ודמעה

 - צנחה ונשמתי הקרן ותזדעזע
 בדמעה״)תרס״ה(. ותשתקע

 ממצוקתו להימלט הגיבור מנסה (1967) ממריא פרץ הדוד שבתאי, יעקב של כסיפורו
 בה. לזכות היה יכול שלא הגאולה היא זה, במקרה ההמראה ביתו. מגג ״המראה״ על־ידי
 ״דבר באמרו: גיתה, את (1979) אידל ליאון מצטט זקן״ כאיש אמן של ״דיוקנו בספרו

אפשרויות״. של משחק מהווה הוא בזבזני, הוא סימטרי, לא הוא הטבע. כמו מושלם אינו
 אינה וריאציות, שלל מציעה ״היא מאוחרת: אמנות נראית אידל, אומר בדיוק, כך

והנכון״ הטבעי גם שהוא הפשוט, אל מתקרבת ומשטר, איפוק ללא נובעת סימטרית,
(.194 ׳עמ )שם,

.155 ׳עמ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .119
.155 שם,עמ׳ .120
.166 עמ׳ שם, .121
.156 עמ׳ שם, .122
.163 ׳עמ שם, .123
.164 עמ׳ שם, .124
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.165 ׳עמ שם, .125
.144 עט׳ שם, .126
.145 עט׳ שם, .127
.158-156 עט' שם, .128
.165 עט׳ שם, .129
 עולם של ומשמעותו ״ייצוגו יניב טלי של עבודתה נדרשת המספר״ ״הילד לעניין .130

 של עולמו לתוך המבוגר המספר של עולמו תפיסת את מחדיר ״המספר (:1995) הילדות״
 של הצר תחומו לתוך מבוגר של עולמו תפיסת החדרת עמו. ובמשולב הילד המספר

 הנסיון, ומעוט הצר הילדותי העולם תחומי את למעשה ומקעקעת פורצת הילד עולם
 למספר הקורא בין שנוצרת והזיקה האמון ערעור עם כולה, היצירה מבנה את ומסכנת

 דמותו בן אלא אינו המבוגר שהמספר משום כך. הדבר אין כן, פי על ואף הילדותי.
 אישיות למעשה הם המבוגר והמספר הילד המספר היינו, המספר. הילד של המאוחר

 והעמיק, התרחב המסופר של הראות הקף ביניהם. מפריד והזמן הנסיון פער שרק אחת,
 הוסט לא עצמו( )המספר הסיפור ציר אך מאד, נמתחו הסיפור קואורדינטות כלומר

 והאותנטיות אמצעית הבלתי הכנות מידת המשתנה למספר נשמרת שכך כיוון ממקומו.
(.31 ׳עמ סיפורו״)שם, של המלאה

 ברמות ״השימוש (:1975) שחר״ דוד בסיפורי וגיבוריו ״האני כספרה כץ שרה לדעת
 ראות שרה נוצר שעה ואותה סימולטנית, בדרך השניים את מפגיש וכמבוגר כילד המספר

 השליטה יכולת הוא זו רמות בעיצוב המכריע ההישג מימדי. תלת עמוק סינאופטי
 על והשלכתם ־ העבר מן וחוויות זכרונות שהם עצמם, הסיפור חומרי על המירבית

ולהיפך. ־ ההווה
 חלילה, וחוזר מבוגר של זו אל ילד של מבטו מנקודת הראות שדה צמצום או הרחבה
 לשם האפשר, ככל רחב אפי זמן משטח על להשתלט המחבר של הצורך מן נובעת

 והן נער, של או ילד של תמימה מבט מנקודת הן בזמן, המתחוללים השינויים הערכת
(.11-10 עם׳ מבוגר״)שם, של מעמיקה מבט מנקודת

.196 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .131
.197 ׳עמ שם, .132
.173 ׳עמ ,1995 הנפשית, המחתרת קשת, ש׳ .133
.201 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .134
.197-196 עט׳ שם, .135
.222 עט׳ שם, .136
.1992 ״חלומות״, )במאי(, קוראסאואה, א׳ .137
.1995 לא(, דדיו״)עדיין ״אד )במאי(, קוראסאואה, א׳ .138
קולנוע. אמנויות/ במגוון השלישי הגיל יצירת - נספח ראה .139
.202 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .140
.190 עט׳ שם, .141
.200 עט׳ שם, .142
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.207 עט׳ שם, .143
.210 עט׳ שם, .144
.201 עט׳ שם, .145
.58 עם׳ ,1978 ומכי,0 עוז, ע׳ .146
.202 עט׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .147
.204-203 עט׳ שם, .148
 ידידו של מותו על גבירול אבן שלמה ר׳ כתב אדומה״ ערב לעת שמש ״ראה שירו את .149

 עדי, )צמח, צמח עדי מנתח עץ״, ״כשירש בספרו (.1039)חסן אבן יקותיאל חסדו ואיש
 והתמונה הערב, הוא ההתרחשות של ״זמנה החיים: לאבדן כמטפורה השקיעה את (1962
 של אטמוספירה לתוך אותנו מכניסים זה ואירוע זה זמן השמש. שקיעת תמונת היא

 שקיעתו ועל יקותיאל על אחת מילה עוד שנאמרה מבלי וכך, - פרידה ירידה, קדרות,
 אנו כשלעצמה, השמש שקיעת ידי על הנוצרת האמוציונלית באוירה אנו חשים ומותו,
 אדומה המוטלת השמש אל המתקרב המוות אקלים את והפרידה, העצבות רוח את חשים
 השוקעת. השמש לבין יקותיאל בין ראשון סמלי קשר אנו קושרים כך השמים. בקצה

(.16-15 עמ׳ בדמו״)שם, המתבוסס השוקע, יקותיאל של סמלו היא האדומה השמש
.198 עמ׳ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .150
.211 עט׳ שם, .151
.198-197 עט׳ שם, .152
.226 עט׳ שם, .153
 אלתרמן נתן של הראשונים שיריו נוגעים כמתקנו ולא בעולם כהלך היוצר של במעמדו .154

(.1939ב־ לראשונה לאור יצא ,1961 נתן, )אלתרמן, בחוץ כוכבים בספרו
 יעקב מלחמת היה רובין ראובן הישראלי הצייר של ביצירתו המובילים הנושאים אחד .155

 יעקב ״ויוותר למקור: נאמנה היצירה הייתה חייו במהלך שעשה העץ בעבודות במלאך.
 ירך כף ותקע ירכו בכף ויגע לו יכול לא כי וירא השחר: עלות ער עמו איש ויאבק לבדו
 ברכתני: אם כי אשלחך לא ויאמר השחר עלה כי שלחני ויאמר עמו: בהאכקו יעקב

 כי ישראל אם כי שמך עוד ייאמר יעקב לא ויאמר יעקב: ויאמר שמך, מה אליו ויאמר
(.29-24 ל״ב ותוכל״)בראשית אנשים ועם אלוהים עם שרית
 זה בציור האחרון: בציורו כן לא רובין, של מוקדמות בעבודות המלאך את מכניע יעקב
גמור. איננו הציור האמן. של מותו לפני יום הכן על הושאר זה ציור למלאך. היוצר נכנע
האיש. את שהכניע אחרי מעלה כלפי הממריא המלאך, דמות נראית העליון הימני בצדו

 אז גם אבל ממנו, גדולים לכוחות ונכנע התפייס הוא האמן של האחרונות בשעותיו רק
 רישום את שהשאיר הוא - בתמונה היד מן הנזרק מכחולו שלם: ניצחון להם הניח לא

האמנות. במעשה הפרדה
.227 ׳עמ ,1992 מקדמות, יזהר, ס׳ .156
.227 עט׳ שם, .157
.10 עט׳ שם, .158
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ת מעבר לו בו הז׳אנד לג
זה. לספר במבוא ראה .1

המאוחר. הגיל סגנון על ארנהיים רודולף של השקפתו בדבר (7 >עמ׳ במבוא ראה .2
זה. לספר במבוא ראה .3

מאוחרות. יצירות - חלפי א׳ עגנון, ש״י ביאליק, ח״נ על בפרק ראה .4
ממואר חצי סיפור ״חצי היצירה: את המחבר הגדיר הספר גב על ;1996 צדדיים, יזהר, ס׳ .5

 תצלום ממש והעיניים הפרצוף בהכרח לא המעשים נכונים השמות ברייה חצי אמת חצי
 או שייאמרו היה ראוי חלקן נאמרו באמת חלקן האמירות קשקוש כמעט והרגליים הידיים

הזמן״. כל והעצוב תמיד נכון החיוך אבל בדף קיפולים רק אלא אינן
זה. לספר במבוא ראה .6
זה. לספר במבוא ראה .7
זה. לספר במבוא ראה 8
זה. לספר כמבוא ראה .9

אשר השחרור, מלחמת שהתרחשה לאחר ספורות שנים צקלג״ ״ימי את כתב יזהר ס׳ .10
מרחיק הוא יותר, מאוחר שנה כשלושים הכתיבה, אל בחזרו היצירה. בתשתית עומדת

המציאות מן רב מרחק - הקדומה ילדותו בשחר התרחשו אשר למאורעות עדותו
העכשווית.

זה. לספר במבוא ראה .11
מקדמות. על (1992) וייס וה׳ (1992) ברתנא א׳ של מאמריהם ראה .12
קצב. עמ׳ תשכ״ה, כתבי, כל ביאליק, ח״נ .13
.42 ׳עמ ,1970 הארץ־ישראלית, במציאות ואדם מציאות לוז, צ׳ .14
.1964 מירון, ד .15
.15 ׳עמ ,1966 יציאה״)תש״ח-תש״ט(, ״בטרם בסיפור יזהר, ס׳ .16
.59 עט׳ ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .17
.1996 מירון, ד .18
.418 עמ׳ הפוך״, בכיוון ״מכתב ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .19
תשכ״ו. ״השבוי״, חיזעה״, ״ח׳רבת יזהר, ס׳ .20

 ונחרצותה עצמאותה את המשוררת מגדירה זה בריאיון .1973 משנת בריאיון שפרה, ש׳ .21
הריאיון: מתוך קטע להלן בכתיבה.

 בחרה נכתבה שירתה שרוב בתקופה בשירתך החופשי החרוז את מסבירה את איך ש:
ובמשקל?

 חרזתי בתחילה שלי. הכנפיים אלה הפנימי. התהליך את לתפוס יש זאת להבין כדי ת:
 אחת שורה התפרצתי: ואז אומללה, והייתי לחרוז יכולה שאיני הרגשתי אחר־כך חרוזים...

מתוכי. בא זה רוצה. שאני מה עושה אני לעזאזל, חשבתי: מחורזת. בלתי ואחת מחורזת
דבר. בשום התחשבתי לא לשחק. שלי לתפיסה לעיניים לרגש, נתתי
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 השורות: לקטיעת הרגמה ,136 עמ׳ ,1988 השירים, כל ראב, א׳ .22
 לרגליך אניח הכתרים כל

 חתן־שמים
 - בא לא אשר
יבוא. לא אשר

 מכל אמולה
 בפתח אמה

 - אחכה
האחרון לחסרך

R. Amheim, 1986, pp. 285-293 .23
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עובד. עם ,1981ב־ מירסקי נילי כתרגום לאור יצא כריסט״ ״אפי ,1981 פונטאנה, ת׳ .1
.280 ׳עמ ,1981 מירסקי, נ׳ .2
. 1995 ל״מטאמורפוזות״, הערות מנש, ח׳ .3
.1994 קרטמ־בלום, ר׳ .4
. 1994 )ריאיון( קרטון־בלום, ר׳ .5
.19 עט׳ שם, .6
שטראוס. ריכרר של האחרונה ליצירתו התייחסות ראה .7
.52-50 ׳עמ ,1994 קרטון־כלום, ר׳ .8
לא(. וידיו״)עדיין ״אד הסרט ,1995 ובימוי(, )תסריט קוראסאואה א׳ .9

Turner, 1987, The Tate Gallery, London .10
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